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Inleiding 

Eind mei heeft u van het college de kaderbrief 2021 ontvangen waarin de 

ontwikkeling van het financiële perspectief van de gemeente Katwijk is 

toegelicht. Deze kaderbrief is op 25 juni door u vastgesteld, daarbij is 

gekozen voor een parallelproces van een beleidsarme begroting en een 

bezuinigingentraject. 

In de kaderbrief is kernachtig verwoord waarom een bezuinigingentraject 

noodzakelijk is op grond van vijf kernpunten die tezamen maken dat de 

begroting op termijn structureel onevenwichtig wordt en de gemeente 

Katwijk daarmee niet financieel wendbaar is voor de toekomst. De vijf 

kernpunten zijn: 

 

1. We krijgen veel te weinig middelen van het Rijk voor jeugdzorg, 

werk & inkomen en WMO. Desondanks streeft de gemeente Katwijk 

wel naar goede hulp voor iedereen, met bijbehorende kosten; 

2. De gemeente Katwijk wil (en heeft) lage gemeentelijke belastingen 

waardoor er relatief minder inkomsten zijn; 

3. Het voorzieningenniveau in onze gemeente is hoog, met 

bijbehorende kosten; 

4. We staan voor flinke opgaven zoals de energietransitie, verbeteren 

van de bereikbaarheid en de bouw van meer woningen; 

5. Daarbij is de gemeentelijke organisatie flink in ontwikkeling. 

 

Deze kernpunten zijn in de afgelopen maanden niet ten positieve 

veranderd, waarmee de financiële positie nog steeds onder druk staat. 

 

Meerjarenperspectief 

In het meerjarenperspectief ontbreekt de ruimte om invulling te geven 

aan de opgaven en het bijbehorende beleid en om voorziene 

investeringen te realiseren. Om het geheel waar te maken zijn 

aanvullende bezuinigingen nodig, dit is ook in de begroting reeds onder 

uw aandacht zijn gebracht. 

 

Meerjarenbeeld inzicht bezuinigingen Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel ) 

Dekkingsplan 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Geactualiseerd begrotingssaldo -172   
 

-80 364 -30 44 

Beïnvloedbare investeringen (bevriezen-lijst) -49  
 

-207 -1.024 -1.075 -3.228 

Rente leningen over beïnvloedbare 
investeringen 

-9 
 

-42 -222 -418 -839 

Nog openstaande ombuigingen -1.436   
 

-1.212 -1.212 -1.212 -1.212 

Uitvoeringskosten nieuw beleid PM PM PM PM PM 
 

Minimaal bedrag bezuinigingen -1.666     -1.541 -2.094 -2.735 -5.236 
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Daarnaast laat de najaarsbestuursrapportage een negatieve afwijkingen 

zien. Een nadere analyse moet uitsluitsel bieden over de omvang van 

mogelijke structurele overschrijdingen.  

 

Katwijk blijft voor de uitdaging staan om met beperkte middelen een 

gemeente te blijven waar het plezierig wonen, werken en ontwikkelen is. 

Hiervoor is het nodig dat gemeente, inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners veel meer samen optrekken en elkaar 

versterken. We willen dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties bijdragen aan het bedenken en realiseren van oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken. Deze ontwikkeling hebben wij al in 

de MAG en de omgevingsvisie in gang gezet. We willen dit nu versneld en 

versterkt door zetten. Voor alle opgaven geldt dat het college 

nadrukkelijk wil kijken naar het betrekken van externe partners om 

initiatieven te ontwikkelen en kosten te delen.  

 

Het is ons streven om deze beweging te versnellen en de beweging 

concreter te maken door maatregelen te nemen met het oog op een 

toekomstgericht Katwijk. 

 

Proces 

Op 9 juli hebben we met uw raad naar een eerste voorstel vanuit het 

college gekeken waarin richting werd gegeven aan het 

bezuinigingsproces. We hebben uw reacties gehoord en meegenomen in 

de opzet van het vervolg proces. Dit heeft geleid tot een bijeenkomst 

voor de raad op 12 september waarin de begroting 2020 is doorgenomen 

vanuit een financieel en inhoudelijk perspectief. De vraagstelling van uw 

raad op welke manier zij inzicht en invloed kan krijgen c.q. uitoefenen op 

de financiële huishouding van de gemeente Katwijk was de kern van deze 

bijeenkomst. Dit is ingevuld door onderscheid te maken tussen wettelijke 

en bovenwettelijke taken, beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten per 

programma en -indien van toepassing- ook per taakveld.
1

 Het model waar 

dit inzicht mee verkregen kan worden, is inmiddels aan uw raad 

beschikbaar gesteld met daarin de cijfers van de primitieve begroting 

2020. 

Voor het vervolg van het proces is bij het inventariseren van de 

bezuinigingsopties gekeken naar de beïnvloedbaarheid van de lasten en 

niet naar de vraag of er sprake is van een wettelijke taak. De reden 

hiervoor is dat slechts een enkele wettelijke taak ook voorzien is van een 

normering waaruit de minimale omvang van de bijbehorende activiteiten 

volgt. Met andere woorden: een gemeente heeft bij vrijwel elke wettelijke 

taak speelruimte om te bepalen met welke intensiteit of kwaliteit deze 

taak vormgegeven wordt. Een concreet voorbeeld daarvan zijn de 

kwaliteitsniveaus voor het onderhoud van wegen
2

. 

De bezuinigingsmogelijkheden zijn in deze notitie samengevat in opties. 

In de notitie is aansluiting gezocht bij de herkenbare eenheden in de 

taakvelden. De taakvelden zijn het laagste autorisatieniveau voor de raad. 

Overigens hebben we bij het opstellen van deze notitie geconstateerd dat 

                                                           
1 Zie voor details bijlage 3 

2 Er zijn wel causale verbanden met andere  wettelijke bepalingen zoals aansprakelijkheid die 
maken dat je wel aan bepaalde kwaliteitsniveaus komt te zitten. Denk hierbij aan gaten in de 
weg, instortende garages/balkons of evenementen die mis gaan. Allen als gevolg van te weinig 
toezicht en handelend optreden door de gemeente. 
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de huidige indeling niet aansluit bij de indeling waarmee in de praktijk 

wordt gewerkt (sociaal en fysiek domein, bestuur). In bijlage 3 vindt u de 

opties en het bijbehorende detail. 

 

Het resultaat van dit vervolgproces bieden wij u in de vorm van deze 

notitie aan. Dit betreft een dynamisch document. Dit houdt in dat op het 

moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, deze notitie bijgewerkt kan 

worden om te beoordelen of de bezuinigingsmaatregelen nog steeds 

toereikend zijn en en/of er bijgestuurd moet worden. Uw raad kan deze 

notitie daardoor ook op een langere termijn gebruiken voor afweging van 

opties voor bezuinigingen. 

 

Beïnvloedbare begroting 

Kijkend naar de begroting van de gemeente Katwijk ligt het merendeel 

van de begroting voor langere termijn vast waardoor de 

bijsturingsmogelijkheden op korte termijn beperkt zijn. Op langere 

termijn zijn er meer beïnvloedingsmogelijkheden die wel elk hun effect 

hebben op de positie van Katwijk. In bijlage 3 vindt u een uitgebreid 

overzicht van de mogelijkheden, hier volstaan we met een beknopte 

weergave. 

 

Van de 174 miljoen wordt 36 miljoen besteed aan salarissen, dit zijn 

langlopende overeenkomsten. Er gaat 43 miljoen naar 

gemeenschappelijke regelingen waar alleen in samenspraak met andere 

deelnemers afspraken gemaakt kunnen worden over andere 

dienstenpakketten en bijbehorende financiële afspraken. Ook voor 

subsidies (2 miljoen) is vaak sprake van langdurige overeenkomsten. De 

sociale uitkeringen in geld en in natura zijn veelal genormeerd van 

rijkswege (26 miljoen) waardoor er weinig beïnvloedingsmogelijkheden 

zijn. De kosten voor beheer en onderhoud bedragen 21 miljoen, waarvan 

het merendeel onder de overige goederen en diensten valt. Deze kosten 

zijn beperkt beïnvloedbaar door het structurele karakter van de 

werkzaamheden, al kan de raad wel invloed uitoefenen door het 

benoemen van kwaliteitsniveaus. De kapitaalslasten (afschrijving en rente) 

leggen beslag op 15 miljoen van de begroting en zijn vooral op lange 

termijn beïnvloedbaar door  kritisch om te gaan met uitbreidings- en 

vervangingsinvesteringen. Ook gaat er 14 miljoen naar grondexploitaties, 

waar de raad vooral vooraf aan de goedkeuring van een grondexploitatie 

zijn invloed kan uitoefenen. Overigens staan hier inkomsten uit 

grondexploitaties tegenover. Aan de mutaties op de reserves wordt 7 

miljoen besteedt, de raad heeft hier bij begroting en vaststellen van het 

jaarresultaat invloed op doordat hier besluiten kunnen worden genomen 

over het doteren en onttrekken van middelen aan (bestemming)reserves. 

Hiermee resteert een bedrag van zo’n 10 miljoen dat aan overige posten 

wordt besteed.  

 

Overigens wordt de kanttekening gemaakt dat met deze bezuinigingen 

ook nog de taakstelling vanuit de vorige bezuinigingen gerealiseerd moet 

worden. In de begroting 2021 is een overzicht opgenomen van nog te 

realiseren ombuigingen. Deze ombuigingen worden deels ingevuld door 

de opties in deze notitie. Andere ombuigingen zijn door gewijzigde 

omstandigheden niet meer te realiseren. Met name in het sociaal domein 

worden de gerealiseerde besparingen teniet gedaan door de 
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kostenstijgingen. In de bestuursrapportage van dit najaar vindt u een 

nadere duiding. Het college stelt voor de ombuigingen ten aanzien van de 

muziekschool en de bibliotheek op termijn intact te laten, maar nog niet 

te verwerken in het meerjarenperspectief zoals dat voor ligt in deze 

notitie. De bezuiniging moet nu uiterlijk gerealiseerd worden in de 

jaarschijf 2026. De reden hiervoor is dat de ombuiging in het huidige 

meerjarenperspectief de realisatie van de opgave te zeer beïnvloedt.  

 

In de navolgende pagina’s worden per programma van de begroting de 

bezuinigingsmogelijkheden aangegeven, alsmede de benodigde 

intensiveringen om de opgaven waar te maken en investeringen te 

kunnen realiseren. Met deze notitie geven we u een volledig overzicht van 

de mogelijkheden en vastgestelde beleidslijnen waarmee uw raad een 

keuze kan maken binnen de begroting. In deze notitie worden de 

bezuinigingsopties ook aangeduid met een kleur, namelijk  

 Groen: dit zijn opties die vanuit het college worden beschouwd als 

reëel ten behoeve van het meerjarenperspectief 2022 – 2025, in de 

zin dat de optie uitvoerbaar is en bijdraagt aan de opgaven van 

Katwijk; 

 Rood: dit zijn opties die vanuit het college worden beschouwd als 

niet reëel ten behoeve van het meerjarenperspectief 2022 – 2025, 

omdat er twijfels zijn over de uitvoerbaarheid en bijdrage aan de 

opgaven van Katwijk. Deze opties bieden op onderdelen op langere 

termijn wellicht wel mogelijkheden;  

 Paars: dit zijn opties die vanuit het college worden beschouwd als 

niet reëel ten behoeve van het meerjarenperspectief 2022 – 2025, 

omdat er wettelijke of contractuele bepalingen voor 

samenwerkingsverbanden aan ten grondslag liggen. 

 

Leeswijzer 

In het hoofdstuk “introductie” worden de aanleiding, urgentie en het 

proces beschreven. In het hoofdstuk dat daarop volgt worden de 

programmalijnen en de voorstellen voor pakketten door het college 

toegelicht. De structuur voor de besluitvorming wordt daar grafisch 

weergegeven. Daarna volgt een hoofdstuk met een conclusie. 

 

Vervolgens volgt deze notitie de programma indeling van de begroting 

voor programma 0 tot en met 8. Deze hoofdstukken hebben steeds 

eenzelfde opbouw:  

 inzet en beïnvloedingsmogelijkheden door de raad:  hier grijpen 

we terug op de informatie die uw raad in de bijeenkomst van 12 

september ontvangen heeft; 

 richting: de richting die voortkomt uit de door de raad reeds 

vastgestelde MAG, omgevingsvisie en ander beleid;  

 bezuinigingsopties: met een indicatie van de omvang en 

consequenties.  

 knelpunten ten aanzien van implementatie en intensivering: 

beschrijving van het beleid dat binnen dit programma ontwikkeld 

is/wordt en geïmplementeerd moet worden, maar waar in de 

voorliggende begroting 2021 en het bijbehorende 

meerjarenperspectief geen middelen voor beschikbaar zijn. 
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Tot slot volgt een hoofdstuk dat specifiek in gaat op de investeringen 

waar binnen de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025 

geen middelen voor beschikbaar zijn en de wijze waarop het college 

voorstelt hiermee om te gaan.  

 

In de bijlages vindt u meer gedetailleerde informatie ter ondersteuning 

van uw afwegingskader. 
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Programmarichtlijnen en voorstellen voor pakketten 

De raad heeft ingestemd met de in de kaderbrief 2021 voorgestelde 

uitwerking van programmalijnen 
3

1, 3 en 5. De programmalijnen hebben 

invloed gehad op de uitgangspunten van de begroting 2021 en het 

meerjarenperspectief. Op 12 september heeft er voor uw raad een 

bijeenkomst plaatsgevonden waarin per programma toegelicht is welke 

taken c.q. activiteiten door de gemeentelijke organisatie worden 

uitgevoerd en welke beïnvloedingsmogelijkheden uw raad heeft.  

Voor het bezuinigingsproces is gebruik gemaakt van de programmalijnen 

die in de kaderbrief 2021 door uw raad zijn vastgesteld. 

 

Afwegingsproces 

Hieronder is het proces visueel gemaakt (middels een trechter) hoe het 

proces is gelopen, rekening houdend met de verschillende 

programmalijnen, om tot een advies te komen voor verschillende 

bezuinigingsvoorstellen.  

      

 

Per programma zijn de 

verschillende bezuinigingsopties 

geïdentificeerd.  

 

(1) Alle bezuinigingsopties zijn 

op verschillende manieren vanuit 

verschillende perspectieven 

bekeken en gekleurd (groen, paars 

of rood); 

(2) De bezuinigingsopties zijn 

door het college in opties 

gebundeld die elk een codering mee 

hebben gekregen (S.1, W.5 etc.). De 

opties kunnen ingezet worden als 

onderdeel van een van de hieronder 

genoemde pakketten 1 tot en met 

(3). Daarnaast zijn er ook verzoeken 

tot intensiveringen gedaan. Deze 

zijn ook van een code voorzien 

waarin steeds de letter “D” 

toegevoegd is (SD.1, ED.2)Het 

college biedt de combinatie van 

bezuinigingsopties en 

intensiveringen aan als advies aan 

uw raad; 

De raad kan een besluit nemen over de 

pakketten die het college adviseert. De 

raad kan ook zelf een pakket samenstellen 

op basis van de bezuinigingsopties en 

intensiveringsvoorstellen die gedaan zijn.  

 

 

                                                           
3 Zie voor details programmalijnen bijlage 2 

(1) 

(2) 

(3) 

Begrotings-
voorstellen 2021 
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In deze notitie is voor de bewegingsrichting (en bijbehorende 

bezuinigingsopties) de inhoudelijke lijn aangehouden vanuit de door uw 

raad vastgestelde richtinggevende documenten: de Omgevingsvisie en de 

MAG. Dit sluit aan op programma lijn 3 (focus). Ter ondersteuning 

daarvan is programmalijn 1 (overschrijding opgelost binnen betreffende 

domein) gebruikt om te inventariseren welke opties de gemeente Katwijk 

heeft en zijn de resultaten van programmalijn 5 (verhogen inkomsten) 

verder uitgewerkt in concrete voorstellen. 

 

Organisatie 

Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek van 2019 is gebleken dat 

medewerkers vaker een zeer hoge werkdruk ervaren. Ook de hoeveelheid 

inhuur is een indicatie van de krapte. Inhuur wordt gebruikt voor 

afwezigheid wegens langdurige ziekte en zwangerschap,  inhuur op 

expertise, inhuur op vacatures, maar ook  inhuur op taken en opgaven 

die anders niet uitgevoerd worden. 

 

In 2019 is daarom een proces gestart om de inzet van de ambtelijke 

organisatie optimaal in te richten op de opgaven van de gemeente 

Katwijk. Inmiddels is het karakter van het werk aan het veranderen door 

de wijziging van het sturingsmodel naar een directiemodel. Dit vertaalt 

zich inmiddels ook in een verplatting van de organisatiestructuur: minder 

managers door units zonder leidinggevende. Daardoor wordt een beroep 

gedaan op het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Parallel daaraan 

worden coaches ingezet om werkdruk te verminderen door slimmer te 

werken. Zij ondersteunen het bepalen van prioriteiten in de werkvoorraad, 

verbeteren processen en zetten digitale hulpmiddelen in. De 

productiviteit van de medewerkers neemt daardoor toe. 

De veranderingen in de organisatie worden ook veroorzaakt door de 

toename van participatie met de samenleving en juridificering. Enerzijds 

wordt meer ruimte aan de inwoners van Katwijk gegeven om vorm te 

geven aan participatie. Anderzijds grijpen inwoners steeds vaker naar 

juridische middelen om transparantie af te dwingen en besluitvorming ter 

discussie te stellen.  

 

De verwachting was dat de organisatie ontwikkeling budgettair neutraal 

zou plaatsvinden, waarbij door het matchen van formatie en bezetting 

ruimte zou ontstaan om medewerkers op nieuwe of intensivering van 

taken in te kunnen zetten. Dit is niet gerealiseerd: de vrijval is 

geabsorbeerd door knelpunten in de bestaande personeelsbegroting. De 

beoogde flexibiliteit om te werken aan de opgaven van Katwijk is 

daardoor niet gerealiseerd. Wij gaan uit van de mogelijkheid om de 

huidige medewerkers te ontwikkelen in de lijn van veranderingen binnen 

domeinen (middels strategische personeelsplanning/SPP). Wel 

constateren we, aan de hand van de eerste resultaten van de 

begrotingsscan
4

 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de 

overhead in lijn is met gemeenten van vergelijkbare omvang en structuur. 

We constateren dat de uitvoering van wettelijke taken en werken aan 

opgaven in wankel evenwicht is met beschikbare capaciteit. Het stellen 

van prioriteiten door het aanscherpen van onze opgaven is essentieel.   

 

                                                           
4 Uw raad ontvangt de resultaten van deze scan begin 2021. 



  
 

  
  

11 

 

Pakketten  

Wij doen uw raad een voorstel voor verschillende pakketten, elk passend 

bij de stappen die we willen zetten voor een toekomstgericht Katwijk. De 

kleurstelling groen/rood/paars geeft een indicatie welke invloed de 

voorgestelde bezuinigingsopties hebben op de opgaven van Katwijk. Zo 

geeft de kleur rood aan dat een keuze voor het inzetten van deze optie 

effect heeft op de uitvoering van de MAG en de Omgevingsvisie.  

De pakketten een tot en met drie hebben een cumulatief karakter en 

hebben betrekking op  

 

pakket 1: herstel van het meerjarig perspectief (tekorten oplossen); 

pakket 2: Werken aan opgaven: werken aan de toekomst (bouwen) met 

daarbij ruimte voor intensiveringen; 

pakket 3: Reserves opbouwen: voldoende reserves en ruimte in de 

exploitatie; 

Pakket 4: verhoging onroerendezaak belasting in varianten (a en b). 

 

Het college stelt voor om in te kiezen voor pakket twee aangevuld met 

pakket vier, variant b (een jaarlijkse verhoging van de onroerendezaak 

belasting). In het hoofdstuk conclusie licht het college zijn keuze toe. 
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Conclusie  

Samen met uw raad heeft het college in het afgelopen half jaar een proces 

doorlopen waarin de opgaven van Katwijk zijn afgewogen tegen de 

financiële positie van de gemeente (onder andere op 9 juli en 12 

september). Binnen de opgaven was aanscherping en concretisering 

nodig. De uitwerking van de opgaven uit de maatschappelijke agenda 

(MAG) en de Omgevingsvisie hebben we daarbij als vertrekpunt genomen. 

De sterke sociale samenhang en de grote maatschappelijke 

betrokkenheid van de inwoners, organisaties en ondernemers dragen bij 

aan de opgaven waar we voor staan en die we willen realiseren. In het 

traject hebben we onszelf veel vragen gesteld. Bij antwoorden op die 

vragen zijn we uitgegaan van de koers die we ingezet hebben: de 10 

opgaven uit de Omgevingsvisie en de MAG. We hebben antwoord gezocht 

op de vraag: wat willen we, waar past dat in onze opgaven en hebben we 

de middelen, nu en in de toekomst , om deze opgaven te realiseren? De 

keuzes die we hierin gemaakt hebben zijn steeds bekeken vanuit het 

perspectief van onze inwoners, organisaties en ondernemers. 

 

We hebben de begroting onder een vergrootglas gelegd: wat is 

noodzakelijk, wat draagt bij aan onze opgaven en wat gebeurt er als we 

zaken temporiseren of niet meer doen? Wanneer is goed, goed genoeg 

zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en gezondheid van onze 

inwoners? En welk voorzieningen niveau past bij onze gemeente? 

 

Het college stond bij het beantwoorden van die vragen en het opstellen 

van haar voorstel voor stevige dilemma’s. Tegelijkertijd was het een 

versterkend proces omdat opgaven onderling gewogen zijn en 

geconcretiseerd zijn in de vorm van het duiden van de richting die we 

binnen die opgaven kiezen. Duidelijk mag zijn dat het college pal voor 

drie belangrijke opgaven staat: de realisatie van woningen voor een brede 

doelgroep in een gezonde, groene leefomgeving, het verbeteren van de 

bereikbaarheid,  mobiliteit en de zorg voor kwetsbare groepen.  

 

De opgaven van de Katwijk zijn: 

1. Versterken en innovatiever maken van de economie 

2. Een energieneutraal en klimaatbestendig Katwijk in 2050.  

3. Versterken en verduurzamen bestaand stedelijk gebied met 

behoud van groene kwaliteiten 

4. Bouwen aan inclusieve kernen met sterke sociale samenhang 

5. Kiezen voor duurzame en veilige mobiliteit 

6. Ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente. 

7. Benutten van Katwijkse historische en landschappelijke kwaliteiten 

en erfgoed. 

8. Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge kwaliteit van 

leven en hebben regie over hun leven 

9. Kinderen en jongeren krijgen optimale kansen 

10. Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de 

maatschappij. 
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In deze notitie zijn alle mogelijke bezuinigingsmogelijkheden voor 2021-

2025 weergegeven (per programma). Het college heeft gezocht naar een 

evenwichtig pakket van bezuinigingen, waarbij alle programmalijnen 

gevolgd zijn. Dit heeft zich vertaald in een voorstel waarbij in 

programmalijn één bezuinigingen in het sociaal domein zijn 

geïdentificeerd, in programmalijn 3 focus op de opgaven leidend is 

geweest en in programmalijn 5 naar verhoging van de inkomsten is 

gezocht. Verhoging van de onroerendezaak belasting is daarbij steeds als 

de laatste mogelijkheid beschouwd als we onze opgaven recht willen 

doen..  

 

Wij hebben uw raad voorzien van een advies uitgaand van de 

verschillende pakketten
5

 aan maatregelen om het meerjarenperspectief 

per jaarschijf te beïnvloeden. Een gedeelte van de benodigde 

bezuinigingen moet geleverd worden door bezuinigingen op de 

ambtelijke organisatie. Een ander deel moet komen uit het verhogen van 

inkomsten door in te zetten op kostendekkendheid of vergelijkbare 

tarieven met de rest van de regio. Ook eenmalige bijdragen door 

bijvoorbeeld de vrijval van een reserve bij het opheffen van het gesloten 

systeem voor parkeren kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van 

het begrotingstekort. Ook hebben we kritisch gekeken naar de inzet van 

materiele budgetten en de bijdrage die deze leveren aan de opgaven. De 

investeringsagenda is in lijn gebracht met de opgaven en de 

bezuinigingsopties uit de programma’s 0 tot en met 8 die nader 

onderzoek vereisen om een mogelijke bezuiniging te realiseren. Onder 

aan de streep komen we dan nog steeds tekort voor een sluitend 

meerjarenperspectief. Als we kiezen voor focus op de opgaven vanuit het 

pakket “werken aan opgaven” is een collectieve bijdrage van inwoners 

noodzakelijk. In de door het college voorgestelde bezuinigingen is 

daarom een evenredige verhoging van de onroerendezaakbelasting 

opgenomen.  

 

In de notitie zijn de bezuinigingsopties terug te vinden met een groen, 

rood of paars advies aan uw raad. De groene opties zijn allemaal ingezet 

voor het sluitend perspectief.  

  

                                                           
5 Hoofdstuk programmalijnen: herstel meerjaren perspectief / werken aan opgaven / reserves 

opbouwen 
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omschrijving p
ro

g
ra

m
m

a
 

 Bedrag structurele 
bezuiniging  

lasten   

Personele budgetten ambtelijke organisatie 
0 

                                
100.000  

Materiele budgetten ambtelijke organisatie 0 
                                

273.500  

Versoberen beheer en onderhoud vastgoed en monumenten 0 / 5 16.000 

Afbouwen fietscoaches 
1 

                                
15.000  

Versoberen wegonderhoud (2.1) 
2 

                                
60.000  

Stelposten coalitieakkoord verkeer / handhaven 
2 

                             
100.000  

Meetpunten strand en winkelgebied 
3 

                                
10.000  

onderwijsbeleid versoberen  4 
                             

350.000  

Versoberen voorlichting en advisering archeologie en 
monumenten 5 

16.000  

Verminderen bijdrage sportbedrijf 
5 

                             
131.000  

Afstoten Panbos 5 
                             

92.600  

Versoberen budget aankoop kunst  
5 

                                
50.000  

Versoberen subsidiering van activiteiten uit de MAG 
opdrachten 5 

                                
242.964  

Versoberen WMO budgetten 6 169.750 

PGB jeugd tarieven gelijk trekken  6 180.000 

Mantelzorgcompliment versoberen 6 68.000 

Duurzaamheid versoberen  
7 

                                
181.800  

Communicatie milieubeheer versoberen 7 
                                  

2.700  

Bestrijding meeuwenoverlast afbouwen 7 
                                

33.000  

loonkostenontwikkeling VRMH 1  PM  

Subtotaal lasten (verlaging)  2.092.314 

baten   

Opheffen gesloten parkeersysteem 0 450.000    

Binnenhavens en waterwegen havengelden(K) 2 3.500 

Toeristenbelasting(K) 3 90.000 

ondergrond strandhuisjes 3 400.000 

Tarieven buitensportaccommodaties  5 150.000 

Huisvesting Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 6 100.000 
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In de volgende alinea’s volgt u de route langs de belangrijkste thema’s. 

Hierbij zijn afwegingen op een rij gezet.  

 

De omvang van de kosten die gepaard gaat met onze taken in het sociaal 

domein beslaan het grootste deel van onze begroting, ruim 61 miljoen 

euro. De kosten voor de onderwerpen jeugd, inkomen en armoede, WMO 

en de participatiewet binnen dat sociaal domein blijven stijgen ondanks 

stevige interventies van het college. De gerealiseerde besparingen 

worden teniet gedaan door de kostenstijgingen.. Via onze wijkteams 

blijven wij sturen op “snel de juiste zorg op de juiste plek, zo licht als 

mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk”. Maar ook op het gebied van 

inkoop en bedrijfsvoering zet het college alle zeilen bij om de kosten niet 

verder op te laten lopen. Voor de verschillende onderwerpen zetten we 

op preventie, kijken we naar mogelijkheden voor inwoners om hun 

netwerk in te zetten, maar ook  bakenen we af waar de 

verantwoordelijkheid van ouders ophoudt en die van samenwerking 

tussen ouders en de gemeente begint. We gaan uit van de eigen kracht 

van gezinnen. Het college ziet geen mogelijkheden om in dit werkveld 

grote bezuinigingen te realiseren zolang er sprake is van beperkte 

beleidsvrijheid en tekort schietende inkomsten die wij van het rijk 

ontvangen. 

Een aanzienlijk deel van onze middelen zetten wij in via 

gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. De 

gemeente Katwijk wil deelnemen aan samenwerkingsverbanden en 

allianties sluiten die bijdragen aan de realisatie van de eigen opgaven. 

Daartoe gaat de gemeente het gesprek aan met bestaande partners om 

samen positie te kiezen en te komen tot een doelgerichte agendering van 

onderwerpen. Wij willen de komende periode nadrukkelijker de 

effectiviteit van onze inzet in verschillende gemeenschappelijke 

regelingen en regionale samenwerkingsverbanden bezien in relatie tot 

onze opgaven en beschikbare middelen. Waar mogelijk zullen wij direct 

sturen op de kosten via de daartoe voorgelegde begrotingen. Het effect 

van deze maatregelen is dat de gemeente Katwijk meer invloed kan 

uitoefenen en grip krijgt op de uitvoering. Dit levert geen besparingen op 

die ingezet kunnen worden voor de huidige tekorten, maar moet er wel 

voor zorgen dat de lasten van de gemeenschappelijke regelingen waar 

mogelijk op termijn verlaagd worden dan wel niet verder oplopen. 

 

De gemeente Katwijk heeft een omvangrijk pakket aan opgaven op het 

gebied van onderwijs, mobiliteit en sport. Deze vinden hun weerslag in de 

investeringsagenda. In het licht van het huidige meerjarenperspectief is 

deze agenda kritisch beoordeeld en op onderdelen heeft het college een 

voorstel gedaan om investeringen te temporiseren of niet uit te voeren. 

Begraafrechten 7 65.000 

Verhoging WABO leges 8 172.550 

Subtotaal baten (verhoging)  1.431.050 

Totaal  3.523.364 
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Dit levert een aanzienlijke verlichting op voor het meerjarenperspectief in 

de periode 2021 – 2025. Er moet echter wel rekening mee worden 

gehouden dat er geen investeringsruimte is voor projecten zoals de 

Pioniersbaan, ondertunneling N206 en het nog op te stellen Integraal 

Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs (IHP-VO). 

 

Intensivering op mobiliteit en wonen is nodig om ervoor te zorgen dat 

Katwijk beter bereikbaar wordt en dat onze bouwopgave van minimaal 

8000 woningen (tot aan 2040) kan worden gerealiseerd. Voor de 

realisatie en financiering van de Pioniersbaan en de verbetering van N206 

is samenwerking met andere overheden en partners, maar ook een 

stevige lobby richting Provincie en Rijk nodig. Ook het “toekomstproof” 

maken van ons huidige wegennet vraagt om extra inzet. 

De behoefte aan (betaalbare) woningen voor een brede doelgroep in onze 

gemeente is groot. Naast de ontwikkeling van PLV moeten er ook 

binnenstedelijk extra woningen worden toegevoegd. Intensieve 

samenwerking met partners, ontwikkelaars, initiatiefnemers en bewoners 

is hierin noodzakelijk. Bij het verbeteren van de werkwijze maken we 

gebruik van het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet.  

 

Na een intensief participatie traject met inbreng van heel veel 

maatschappelijke organisaties en inwoners heeft uw raad de 

Maatschappelijke agenda voor de toekomst van Katwijk opgesteld. Met 

de invoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG) hebben we als 

gemeente een instrument gecreëerd waarin we preventie, samenwerking 

en integraliteit met elkaar verbinden in een vijftal opgaven. Met die 

opgaven willen we bereiken dat iedereen naar vermogen mee doet aan de  

samenleving. Daarvoor is een intensieve samenwerking tussen 

professionals en vrijwilligers nodig die actief en sector overstijgend de 

samenwerking met elkaar en het bedrijfsleven zoeken. Met een stevig en 

versterkt aanbod van voorzieningen dat zo ontstaat, willen wij ook 

aansluiten  op de behoeften van onze kwetsbare inwoners. Zo kunnen wij 

de kosten voor inzet van specialistische zorg en maatwerkvoorzieningen 

verlagen.  

 

Als het gaat om het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke 

organisaties is er sprake van veel gemeentelijke beleidsvrijheid. Er is bij 

de vorige bezuinigingsrondes dan ook al fors bezuinigd op subsidies. 

Ook in deze notitie stellen wij een verdere verlaging van het 

subsidieplafond in de MAG voor. 

De sterke sociale samenhang in Katwijk en de grote maatschappelijke 

betrokkenheid van de inwoners en organisaties is voor ons de manier die 

goed bij onze gemeente en onze samenleving past en die bijdraagt aan 

de opgaven waar we voor staan. Verlaging van de budgetten zal gepaard  

gaan met verlaging van inzet van professionals en vrijwilligers. Dit heeft 

direct gevolgen voor onze inwoners.  

 

Uit het bezuinigingstraject blijkt dat het niet of nauwelijks mogelijk is om 

op de ambtelijke organisatie te bezuinigen, zonder verlies van al 

verbeterde processen of kwaliteit. De ambtelijke organisatie is in 

transitie waarbij ingezet wordt op beter sturen. Bij eerdere bezuinigingen 

is de organisatie al voorzien van taakstellingen. De realiteit is dat de 

formatie onder druk staat. De verschillende bezuinigingsmaatregelen 
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hebben wel effect op formatie, maar op programmaniveau levert dit niets 

op, anders dan verschuivingen binnen taakvelden.  

De diverse bezuinigingsmaatregelen uit deze notitie gaan op onderdelen 

echter gepaard met intensiveren van taken om de vermelde richting en 

toekomstige besparingen te realiseren. Wil je opgaven uitvoeren, dan is 

daar ook structureel meer formatie voor nodig
6

. Wij zien echter in een 

aantal gevallen met een incidenteel karakter de mogelijkheid om dit 

binnen een programma op te vangen. In andere gevallen verzoeken wij u 

om ruimte voor inzet op taken die belangrijk zijn voor de realisatie van de 

opgaven maar die conflicteren op onderdelen met de noodzakelijke inzet 

op de wettelijke taken. De trap op/trap af systematiek voor overhead 

waarbij een opslag toegepast wordt om uitbreiding van het primaire 

proces ook vanuit de overhead te ondersteunen wordt voor deze 

uitbreidingen niet toegepast. De organisatie vraagt dus niet om extra 

middelen voor de overhead. Wij gaan uit van de mogelijkheid om de 

huidige medewerkers te ontwikkelen in de lijn van veranderingen binnen 

domeinen (middels strategische personeelsplanning/SPP).  

 

De inzet op economie is belangrijk voor de werkgelegenheid en het 

ondernemersklimaat in de gemeente Katwijk. Wij zijn van mening dat een 

verlaging van de huidige budgetten ertoe leidt dat er niet langer een 

volwaardige inspanning vanuit het gemeentelijk domein wordt geleverd. 

Het erfgoed als onderdeel van de culturele en toeristische waardering 

voor Katwijk moet op het minimale niveau in stand worden gehouden. 

Ook hier is het college van mening dat nog meer bezuinigen dan de reeds 

opgelegde taakstelling niet verantwoord is. 

 

Alles afgewogen hebbend concluderen wij dat een verhoging van de 

onroerendezaakbelasting onvermijdelijk is als we niet dieper in willen of 

kunnen grijpen op bovenstaande onderwerpen. Wij adviseren een 

jaarlijkse verhoging van 4% vanaf 2021 tot en met 2025. Deze aanpassing 

leidt in die periode tot een jaarlijkse verhoging van gemiddeld € 28  voor 

een meerpersoonshuishouden. Het is de verwachting dat deze stijging 

een beperkt effect heeft op de rangschikking in de COELO ranglijst omdat 

veel gemeenten de onroerendezaak belasting in de komende jaren 

verhogen ten behoeve van een sluitend meerjarenperspectief. 

 

Ons advies aan uw raad is om te kiezen voor “werken aan opgaven” in 

combinatie met een minimale OZB-verhoging (pakket twee én pakket 

vier). Deze pakketten zijn niet alleen noodzakelijk om tot een sluitend 

meerjarenperspectief te komen, maar ook om de opgaven die de  raad  

belangrijk vindt mogelijk te maken. In dit pakket wordt rekening 

gehouden met tegenvallers die geen onderdeel uitmaken van het 

meerjarenperspectief, maar inmiddels wel blijken uit de 

bestuursrapportage van oktober. Dit moet ertoe leiden dat het 

meerjarenperspectief in 2025 structureel en reëel in evenwicht is. 

  

                                                           
6 Zie bijlage 5 voor een samenvattend overzicht van de aanvragen. 
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Dekkingsplan 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Geactualiseerd begrotingssaldo -1.666 -1.541 -2.094 -2.735 -5.236  

Temporisering investeringen 0 2 147 147 1.749  

Intensiveringen -912 -824 -586 -586 -586  

bestuursrapportage -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  

Voorgestelde bezuinigingen 
         

1.212  
2.040 2.568 2.873 3.390  

OZB verhoging 495 1.011         1.547          2.105          2.684   

  -1.872 -313 582 804 1.001  

 

Het geactualiseerde begrotingssaldo is gepresenteerd conform de 

presentatie van het meerjarenperspectief uit de begroting 2021. Dit saldo 

bevat de bezuinigingsopdracht uit voorgaande jaren waar nog geen 

invulling aan gegeven is
7

. De tweede regel “temporisering investeringen” 

laat het effect zien van de voorstellen die door het college zijn gedaan om 

investeringen te temporiseren of te laten vervallen
8

. Hierbij is geen 

rekening gehouden met aanwas van grote (regionale) infrastructurele 

werken of een IHP-VO. De regel “intensiveringen” laat het effect zien van 

de structurele uitbreiding van de ambtelijke organisatie. De 

intensiveringen zijn nodig is om de opgaven te realiseren en zijn per 

programma toegelicht. Ook vindt uw raad daar toelichting op de gevolgen 

van het achterwege laten van deze uitbreidingen. Een totaal overzicht van 

de gevraagde intensiveringen vindt u in bijlage 5. De bestuursrapportage 

(berap) over de periode januari – augustus 2020 laat op onderdelen 

negatieve effecten zien die geen onderdeel uitmaken van het 

meerjarenperspectief van de begroting 2021. Uit de initiële analyse van 

deze berap blijkt dat een aantal elementen mogelijk een structureel 

karakter hebben en daarom onderdeel uit zouden moeten maken van het 

sluitend maken van het meerjarenperspectief. De regel “voorgestelde 

bezuinigingen” is het saldo van alle bezuinigingsopties die door het 

college van een groen advies zijn voorzien, met uitzondering van de 

onroerendezaakbelasting. Het is het saldo van de voorgestelde verlaging 

van de lasten en verhoging van de baten
9

. 

 

De regel “OZB-verhoging” is apart gepresenteerd vanwege de omvang van 

deze post. Het betreft een jaarlijkse verhoging van 4%, los van de 

prijscompensatie en de eenmalige verhoging in 2022 voor het vervallen 

van de precariobelasting. Uw raad heeft het besluit over de eenmalige 

verhoging in verband vervallen van precario in de vorige collegeperiode 

(2017) genomen. 

 

                                                           
7 Zie ook hoofdstuk programmalijnen 
8 Zie hoofdstuk Investeringen. 
9 Zie hoofdstukken programma 0 tot en met programma 8 
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De laatste regel “werken aan opgaven“ is het nieuwe saldo per jaar voor 

de gemeente Katwijk in het meerjarenperspectief. Dit maakt geen 

onderdeel uit van de begroting 2021 en is als zodanig ook geen 

aanpassing van de stukken die vastgesteld worden. De 

begrotingsmutaties die voortkomen uit het vaststellen van deze notitie 

worden in de komende periode aan uw raad voorgelegd. 

 

Het college heeft tijdens dit proces en in deze notitie moeilijke keuzes 

moeten maken. Er wordt een evenwichtig pakket voorgelegd om de 

toekomst tegemoet te zien. Het voorgelegde advies waarborgt de 

continuïteit en legt een basis om in de komende periode vooruit te 

kunnen. De omgeving is dynamisch en noopt tot alertheid en snel 

reageren. Tegelijkertijd biedt deze notitie ook aanknopingspunten om op 

een andere manier tot een structureel en reëel evenwicht te komen. Wij 

zien uit naar een inhoudelijke bespreking met uw raad en de samenleving 

van Katwijk. Samen werken we aan het Katwijk van morgen.  
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Programma 0:  bestuur en ondersteuning  

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma bestuur en ondersteuning zijn:  

 

0.1 Bestuur 

0.2 Burgerzaken  

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  

0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie  

0.5 Treasury  

0.61 Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen  

0.62 Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen  

0.63 Parkeerbelasting  

0.64 Belastingen overig  

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds  

0.8 Overige baten en lasten  

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)  

0.10 Mutaties reserves (980) 

 

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden in de volgende clusters 

toegelicht: bestuur (0.1), burgerzaken (0.2); vastgoed (0.3), gemeentelijke 

organisatie (0.4), belastingen (0.61, 0.62, 0.63, 0.9), overige financiële 

zaken (0.5, 0.7, 0.8 en 0.10) 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Bestuur  

Deze lasten hebben betrekking op de kosten voor de gemeenteraad, 

griffie, de commissie bezwaar en beroep en het college van B&W. Ook 

worden er bijdragen voor bestuurlijke samenwerking met Holland 

Rijnland uit betaald. De taken hebben een wettelijk karakter en er is een 

normering voor het aantal wethouders. De gemeenteraad kan invloed 

uitoefenen op de tijdbesteding van de wethouders (artikel 36, 

Gemeentewet). 

Burgerzaken 

Deze lasten hebben betrekking op de afdeling publiekszaken en 

burgerlijke stand. De raad kan invloed uitoefenen op met name de 

omvang van de salarissen. Inkrimpen van deze post zonder dat er 

gelijktijdig procesverbeteringen worden aangebracht leidt tot toename 

van de werkvoorraad en uiteindelijk vertraagde dienstverlening en/of 

vermindering van kwaliteit van dienstverlening. Voor de producten van 

burgerzaken worden leges geheven. Voor de meeste leges gelden 

wettelijke maxima, die de gemeente Katwijk ook in rekening brengt. De 

niet wettelijk gemaximeerde tarieven van de BRP-producten zijn vorig jaar 

op het niveau van het gemiddelde van de regio gebracht en zijn bijna 

verdubbeld in omvang.  

Vastgoed 

Dit betreft kosten voor onderhoud van gebouwen en uitgaven voor 

nutsvoorzieningen en verzekeringen. Tegenover deze lasten staan baten 

in de vorm van huurinkomsten. De mate waarin de raad invloed kan 

uitoefenen is beperkt doordat het eigendom van de gebouwen langdurige 

verplichtingen in de vorm van onderhoud met zich meebrengt.  
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Gemeentelijke organisatie 

De gemeentelijke organisatie is als elke organisatie opgedeeld in 

verschillende onderdelen. Het grootste deel van de organisatie werkt 

direct aan de taken van een gemeente voor inwoners, ondernemers en 

instellingen. Een beperkt deel van de organisatie, management en 

ondersteunende diensten, vormt de overhead van de organisatie. De 

gemeentelijke organisatie is per 1 januari 2020 opnieuw ingericht nadat 

in de voorgaande jaren werkprocessen met het herhaald toepassen van 

de lean-methodiek opnieuw waren opgezet. Daarmee is de organisatie 

ingericht met een zo beperkt mogelijke formatie. Door de veranderende 

maatschappij worden taken gaandeweg anders uitgevoerd en worden ook 

andere taken uitgevoerd. Door de combinatie van de slanke inrichting, 

veranderende taken alsmede het hoge ambitieniveau staat de organisatie 

onder continue hoge druk. Dat wil zeggen dat er meer werk voor 

medewerkers is dan het ambtelijk apparaat aankan. In deze notitie is 

rekening gehouden met deze verandering van taken en worden de 

veranderingen en de frictie die dat oplevert geabsorbeerd. Een nieuwe 

reductie van de ambtelijke organisatie zonder mogelijkheden voor 

procesverbetering of het afstoten van taken leidt onvermijdelijk tot 

kwaliteitsverlies in de dienstverlening/uitvoering. De overhead (in fte 

termen) is gekoppeld aan het primaire proces met een bandbreedte 

volgens lokale afspraken. Als de formatie van het primaire proces krimpt, 

dan neemt de overhead evenredig daaraan ook af (trap of, trap af). 

Bezuinigingen in het primair proces leiden op die manier tot 

bezuinigingen in de overhead, alsmede tot bezuinigingen op uitgaven 

(ict, opleidingen etc.) die tot de overhead behoren. 

Belastingen 

De gemeentelijke belastingen zijn inkomsten voor de gemeente Katwijk 

die in twee soorten uiteen vallen: onroerendezaakbelasting (OZB), 

toeristenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar 

de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst 

gebruikt. De toeristenbelasting maakt onderdeel uit van programma 3. 

Daarnaast kent de gemeente heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. 

Bijvoorbeeld rioolheffing, de kosten voor een paspoort of een vergunning. 

De gemeente kan voor bepaalde heffingen alleen de totale kosten 

vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De opbrengsten van de heffingen 

vindt u in het programma waar de bijbehorende lasten staan. 

De raad heeft veel invloed op de opbrengst van belastingen en heffingen 

doordat zij, aan de hand van wettelijke spelregels, de hoogte van 

belastingen en heffingen kan bepalen. 

Overige financiële zaken 

De overige financiële zaken betreffen lasten waar vanuit de raad een 

verschillende mate van invloed op uitgeoefend kan worden. Het betreft de 

uitkering uit het gemeentefonds (niet), inkomsten uit dividenden (niet) en 

mutaties in de reserves (uitsluitend bij raadsbesluit).  

 

Welke richting willen we op 

Gemeentelijke organisatie 

De samenleving transformeert naar een digitale samenleving, en de 

coronapandemie heeft deze transformatie in de afgelopen maanden 

versneld. De gemeente wil leren van bepaalde dienstverleningsaspecten 

zoals de snelheid van reageren en leveren alsmede de mogelijkheden 

voor digitaal bestellen. Logischerwijs moeten we daarbij goed naar de 
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gemeentelijke producten kijken en naar bijpassende mogelijkheden voor 

digitalisering. 

De digitalisering heeft ook invloed op het gebruik van het gemeentehuis. 

In een maatschappij waar thuiswerken een vlucht genomen heeft en dat 

voor deel ook van blijvende waarde zal zijn is de verwachting dat het 

gebruik van het gemeentehuis daarvan invloed zal ondervinden. Dit komt 

tot uitdrukking in de wens om in het nieuw verbouwde gemeentehuis te 

overleggen en samen te werken aan innovatieve creatieve oplossingen. Bij 

de inrichting van het gemeentehuis wordt daarop geanticipeerd. Met de 

verbouwing van het gemeentehuis is de toekomstbestendigheid 

meegenomen. Dit betekent dat groei en krimp (relatief eenvoudig) 

opgevangen kunnen worden. 

 

Gemeentelijk Vastgoed  

Als het gaat over ons gemeentelijk vastgoed, onderhouden we al ons 

bezit voortaan op maximaal het niveau functioneel (sober en doelmatig). 

De consequentie hiervan is dat een beperkt deel van ons bezit qua 

onderhoudsniveau omlaag zal gaan. Investeren in een verdere 

verduurzaming van ons vastgoedbezit zal alleen nog daar, waar dit een 

sluitende businesscase oplevert, plaatsvinden.  

Het voornemen om bij een keuze van middelen vooral in te zetten op 

mensen en voorzieningen betekent dat we als gemeente inzetten op een 

veel kleiner, soberder en beter renderend vastgoedbezit. We zullen dus 

meer vastgoed afstoten en een strikt huurbeleid toepassen, waarbij 

kostendekkendheid en/of marktconformiteit uitgangspunt is. Dit leidt op 

termijn tot een verdere afname van de kosten op het gebied van beheer 

en onderhoud en een tenminste sluitende exploitatie van het resterende 

vastgoedbezit. 

 

Belastingen 

We willen de lasten betaalbaar houden voor alle inwoners en ondernemers 

van Katwijk. Tegelijkertijd zien we dat belastingen en heffingen in Katwijk 

lager zijn ten opzichte van andere gemeenten zowel landelijk als in de 

regio. Wat belastingen betreft willen we balans aanbrengen tussen het 

niveau van voorzieningen en de onroerend zaak belastingen (OZB). 

Daarmee bewegen naar de middenmoot van de Nederlandse gemeenten 

en een vergelijkbare bijdrage aan het gemeentelijk budget.  

Gemeenten kunnen per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen 

over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond 

exploiteren. Tot 1 januari 2022 is er sprake van een overgangsregeling. 

Reeds bij het door het rijk afschaffen van de precario rechten is door uw 

raad het besluit genomen deze belasting toe te voegen aan de OZB 

belasting waardoor deze vanaf 2022 substantieel (ca. 15%) stijgt, wat 

gecompenseerd wordt in het consumententarief van waterbedrijf en 

netbeheerder.  

 

Overige financiële zaken 

De herziening van de verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld van 

2021 naar 2022. Met een eventueel voor- of nadeel kunnen we nu nog 

geen rekening houden. Het resultaat van de herverdeling wordt, naar 

verwachting, in de Decembercirculaire 2020 officieel bekend gemaakt. 
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Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie G.1: meer digitale dienstverlening 

Door de dienstverlening verder te digitaliseren naar de behoefte van de 

klant en het digitaliseren ook uit te breiden naar een groter aantal 

producten en processen wordt er een meer bijdetijdse dienstverlening 

aan de burger verleend, mede hiervoor is een nieuwe visie op 

dienstverlening in wording. Vooruitlopend op verdergaande digitalisering 

gaan we – in lijn met de maatschappelijke tendens – post en drukwerk 

verregaand digitaliseren. 

Financiële opbrengst: € 73.500 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie G.2: vervallen investeringen door versnelling digitaal 

werken 

Door de corona crisis heeft er een versnelling op het digitaal werken 

plaats gevonden. De organisatie wil het thuiswerken door medewerkers 

ook op lange termijn faciliteren. De daarmee gepaard gaande kosten 

worden, naar verwachting, budgetneutraal opgelost door verschuiving 

van reiskosten in de nieuwe CAO. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om efficiënter met onze software om te 

gaan. Zo gaat de organisatie binnen het contract van Microsoft 

gebruikmaken van meer rapportagefunctionaliteit. Het gebruik van deze 

functionaliteit heeft geleid tot het voorstel om Qlickview (rapportage-

software) af te stoten en niet te vervangen. Ook is het huidige 

zaaksysteem geüpgraded en hoeft niet te worden vervangen. Het 

personele effect van het laten vervallen van deze 

vervangingsinvesteringen in software is beperkt. De afschrijvingskosten 

vallen vrij, maar de inzet van medewerkers verschuift naar de software 

die de functionaliteit overneemt. 

Financiële opbrengst: € 200.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie G3: trap op trap af overhead 

In Katwijk ligt de omvang van de overhead in lijn in vergelijking met 

gemeenten in dezelfde inwonerstal. Bij het bepalen van de omvang van de 

overhead is deze lineair gekoppeld aan de omvang van het primaire 

proces. Als de formatie van het primaire proces krimpt , dan neemt de 

overhead evenredig daaraan ook af (dat is de methodiek “trap of, trap 

af”).  

Bij de intensiveringen die in deze notitie worden voorgesteld groeit de 

overhead echter niet mee met benodigde formatie uitbreidingen en daar 

bovenop is taakstellend een korting van een ton opgeteld. Het principe 

van trap op trap af is eenmalig losgelaten voor zowel de incidentele als 

de structurele formatie om een bezuiniging te realiseren. Dit levert een 

besparing op voor de structurele intensiveringen van € 90.000 en voor de 

incidentele intensivering ( € 113.250). 

Daarnaast wordt een gedeelte van de incidentele intensiveringen ten 

behoeve van het primair proces gefinancierd vanuit een incidentele 

taakstelling op de overhead. 

Financiële opbrengst: Structureel: € 100.000  

 Incidenteel: € 326.558 (2021) / € 238.680 (2022)  

Wat adviseert u de raad: groen 
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Bezuinigingsoptie G4: verhoging onroerendezaak belasting (OZB) 

Deze optie kent twee varianten: 

a) Toekomstige uitbreidingsinvesteringen koppelen aan toekomstige 

OZB verhogingen: deze variant koppelt de uitbreiding van (fysieke) 

voorzieningen zoals wegen en (sport) accommodatie aan een 

evenredige verhoging van de OZB belasting.  

b) Gelijkmatige verhoging OZB om balans te creëren tussen de 

huidige voorzieningen (en de uitbreiding daarvan) en tarieven: 

deze variant erkent de huidige scheefgroei en het (fysieke) 

voorzieningen niveau. Stapsgewijs wordt de OZB verhoogd om op 

termijn in de middenmoot (116-240) van de Coelo atlas te 

belanden. 

 

Ad a:  Toekomstige koppeling uitbreiding voorzieningen 

Deze variant sluit aan op wettelijke verplichting om de infrastructuur aan 

te leggen en voldoende onderwijslocaties te realiseren bij de aanleg van 

woonwijken dan wel inbreidingslocaties.. 

Voor de aanleg en vervanging van sportvelden, sportzalen, culturele en 

verenigingsaccommodaties zijn, vanwege het ontbreken van wettelijke 

verplichtingen die deze voorzieningen te hebben, geen specifieke 

uitkeringscomponenten opgenomen in de algemene uitkering. De lasten 

hiervan zouden in beginsel gedekt moeten worden uit de gemeentelijke 

belastingen (OZB) of verhuursommen.  

 

Ad b: in balans brengen voorzieningen en OZB niveau 

De OZB maakt (ook landelijk) voor circa 35% tot 40% deel uit van de 

gemeentelijke woonlasten. Landelijk lopen in 2020 de woonlasten 

(meerpersoonshuishoudens) voor heel Nederland uiteen van € 573 tot € 

1.440. Voor Zuid-Holland ligt dit tussen € 597 (Den Haag) en € 1.227 

(Wassenaar). Voor de direct omliggende gemeenten liggen de woonlasten 

tussen € 716 en € 1.040. De huidige woonlasten voor Katwijk bedragen € 

732. Terwijl Katwijk ook veel maatschappelijke voorzieningen heeft, een 

hoge kwaliteit van onze leefomgeving nastreeft en veel opgaven (wonen, 

mobiliteit, etc.) heeft om aan te werken. Dit is niet in balans, zeker niet 

met daarbovenop de hoge kosten en te weinig inkomsten in het sociaal 

domein. 

Er zijn ten aanzien van de OZB twee opties qua verhogen: een eenmalige 

verhoging of een verhoging over een reeks van jaren. Een verhoging van 

de OZB met 30% ineens komt voor een gemiddeld 

meerpersoonshuishouden dan neer op een verhoging van € 76 in 2021. 

Bij een stijging van 4% van 2021 tot 2025 is dit gemiddeld € 28 per jaar. 

De verwachting is dat de andere (omliggende) gemeenten ook tot 

tariefsverhoging voor de OZB zullen moeten overgaan om hun begroting 

sluitend te krijgen waardoor er ten opzichte van andere gemeenten geen 

grote verschuiving zal plaatsvinden in de COELO rangschikking (huidige 

positie: 78). 

Financiële opbrengst: € 2.684.546 (variant b, jaarlijkse verhoging van 4% 

van 2021 tot en met 2025) 

wat adviseert u de raad: groen variant b, rood voor variant a. 

 

Bezuinigingsoptie G.5: opheffen van het gesloten circuit voor parkeren 

door bezoekers  

Het opheffen van dit eerder gekozen gesloten circuit betreft een 

boekhoudkundige constructie. Reden voor opheffen is het ontbreken van 



  
 

  
  

25 

een noodzaak voor het vormen van de bestemmingsreserve parkeren. 

Door de opbrengsten uit parkeren rechtstreeks aan de algemene 

middelen toe te voegen menen wij dat het budgetrecht van de raad en 

daarmee de flexibiliteit van de begroting beter tot zijn recht komt. De 

opbrengsten van het parkeren door bezoekers dragen zo actief bij aan 

het beheer en onderhoud van de (fiets)infrastructuur en groene 

leefomgeving. De incidentele opbrengsten kunnen ingezet worden om de 

intensiveringen die elders in deze notitie gevraagd worden in te zetten. 

De volledige structurele baten van het vernieuwde parkeerbeleid komen 

zo jaarlijks in de begroting. Wel is het effect van deze optie dat bij 

tegenvallende opbrengsten voor parkeren een beroep moet worden 

gedaan op aanvulling vanuit de algemene middelen. 

Financiële opbrengst: € 450.000  

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie G6: beheer en onderhoud vastgoed 

Besparen op het beheer en onderhoud van panden met een hoger 

(representatief) onderhoudsniveau. Omdat het overig vastgoed reeds op 

het niveau functioneel wordt onderhouden zijn daar geen 

besparingsmogelijkheden omdat we dan niet meer voldoen aan de 

wettelijke eisen. Panden met een representatief onderhoudsniveau zijn 

o.a. het Gemeentehuis, de Burgt  en dorpshuis Valkenburg en een aantal 

monumenten. Dit heeft gevolgen voor het verduurzamen in de derde 

tranche van het gemeentelijk vastgoedbezit. 

Financiële opbrengst: € 10.000  

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie G7: afstoten eigendommen niet voor publieke diensten 

De gemeente heeft ervoor gekozen om middelen vooral in te zetten op 

mensen en voorzieningen. Dat betekent dat we als gemeente inzetten op 

een veel kleiner, soberder en beter renderend vastgoedbezit. Afstoten van 

de meeste vastgoedobjecten met uitzondering van gebouwen voor 

gemeentelijke huisvesting en parkeergarages leidt tot een substantiële 

besparing op de kosten van beheer en onderhoud. Voorts levert dit 

incidentele inkomsten vanuit verkoop op. Het realiseren van verkoop van 

dit vastgoed is een proces dat waarschijnlijk niet op korte termijn 

gerealiseerd kan worden. Een nader onderzoek is noodzakelijk om de 

haalbaarheid van deze optie te verkennen. 

Financiële opbrengst:  € 0 - 704.729 

Wat adviseert u de raad: rood  

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

Niet van toepassing. 
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Programma 1:  Veiligheid 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma veiligheid zijn: 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer  

1.2 Openbare orde en veiligheid 

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden als een geheel toegelicht. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Het gemeentebestuur is op lokaal niveau verantwoordelijk voor de 

handhaving van de openbare orde en voor een veilige leefomgeving. Dit 

geschiedt door vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook 

door bestuurlijk toepassing te geven aan wettelijke bevoegdheden, zoals 

bijvoorbeeld genoemd in de Gemeentewet, de Opiumwet en de Algemene 

Plaatselijke Verordening. De raad kan de lasten in dit programma beperkt 

beïnvloeden: de bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 

legt beslag op ruim 65% van de beschikbare budgetten. De rest van het 

budget gaat naar salarissen (25%) en overige goederen en diensten (15%) 

in de vorm van bijdragen aan het reddingswezen en opsporing en ruimen 

van explosieven. Ook worden de lasten voor uitvoering van het 

veiligheidsbeleid hier gerangschikt. 

 

Welke richting willen we op 

Voor wat betreft veiligheid richten we ons primair op onze wettelijke 

taken, door deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. Katwijk 

staat bekend in de regio als een veilige woonomgeving en het niveau van 

veiligheid en het veiligheidsgevoel willen we ook zeker zo houden. Bij 

fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van 

risico’s in de gemeente. Het is een constante cyclus waarbij alles in het 

werk moet worden gesteld om gevaarlijke situaties te voorkomen. De 

veiligheidsthema’s woninginbraken, drugsoverlast en –handel, 

fietsendiefstallen, jeugdoverlast, verkeersoverlast en ondermijning 

krijgen de nodige aandacht om die veilige woonomgeving te behouden. 

Veiligheid is ook een thema dat in programma 6 terug komt. Bij het 

verbeteren van de leefsituatie van mensen, het voorkomen van recidive en 

het verminderen van overlast voor de omgeving, spelen preventie en 

vroegtijdige signalering een belangrijke rol.  

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie V.1: bijdrage veiligheidsregio en loonindexatie 

aanpassen 

• Een aanzienlijk deel van onze middelen zetten wij, al dan niet 

gedwongen door wet – en regelgeving, in via gemeenschappelijke 

regelingen. De gemeente Katwijk wil deelnemen aan 

samenwerkingsverbanden en allianties sluiten die bijdragen aan de 

realisatie van de opgaven. Daartoe gaat de gemeente het gesprek 

aan met bestaande partners om samen positie te kiezen en te 

komen tot een doelgerichte agendering van onderwerpen. Wij 

willen de komende periode nadrukkelijker de effectiviteit van onze 

inzet in verschillende regionale samenwerkingsverbanden en 

gemeenschappelijke regelingen bezien in relatie tot onze opgaven 

en beschikbare middelen. Dit kan ertoe leiden dat wij minder 
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middelen beschikbaar gaan stellen of samenwerking op een andere 

wijze vorm zullen geven. Het effect van deze maatregelen is dat de 

gemeente Katwijk meer invloed kan uitoefenen / grip krijgt op de 

uitvoering door gemeenschappelijke regelingen 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: rood 

• Voor de VRMH wordt berekend wat de werkelijke 

loonkostenontwikkeling 2020 is ten opzichte van de verkregen 

loonindexering voor 2020. Deze zal worden gebruikt voor de 

nacalculatie in de vast te stellen index voor 2022. Het is nog niet 

bekend of dit leidt tot een mogelijkheid voor besparen op de 

VRMH. 

Financiële opbrengst: € PM 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie V.2: verlagen uitgaven uitvoeren veiligheidsbeleid  

De uitvoeringskosten veiligheidsbeleid hebben betrekking op bijstand 

door politie bij risicowedstrijden, organisatie activiteit tijdens oud en 

nieuw en andere kleine posten. Ze zijn allen ontstaan uit situaties die 

interventies nodig maakten en werpen ook hun vruchten af.  

Het effect van bezuinigingen op deze uitvoering kan zijn dat de openbare 

orde problematiek weer toeneemt en er zich kosten elders weer gaan 

voordoen. 

Financiële opbrengst: € 42.700 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsopties V.3: afbouwen fietscoaches 

Fietscoaches worden op zomerse dagen ingehuurd om mensen er op te 

wijzen waar ze wel en niet hun fiets mogen neerzetten. Het budget voor 

de fietscoaches kan geschrapt worden. De taak kunnen we wel blijven 

doen, door de kosten onderdeel te laten uitmaken van het gesloten 

systeem voor parkeren (zie programma 0).  

Consequentie van schrappen van het budget in combinatie met het 

opheffen van het gesloten systeem voor parkeren is dat de capaciteit om 

de strandopgangen te bemannen om het fietsverkeer in goede banen te 

leiden verdwijnt. Het college stelt voor dit budget per 2023 te schrappen 

door de komende twee jaar in te zetten op een structurele verbetering 

van het parkeergedrag, vanaf 2023 ondersteunt door andere 

(goedkopere) maatregelen..  

Financiële opbrengst: € 15.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsopties V.4: afschalen inzet BOA’s 

De boa’s hebben een breed takenpakket en de vraag om inzet van boa’s 

groeit nog steeds. Dit komt door vragen van bewoners en de eigen 

organisatie en een terugtrekkende beweging van de politie. Uiteraard kun 

je keuzes maken in de taken waar je boa’s op in wilt zetten waardoor je 

het team van boa’s zou kunnen verkleinen. Verlagen van de inzet 

betekent dat bepaalde taken niet meer gedaan kunnen worden of minder 

intensief. In het VTH plan dat jaarlijks door de raad vastgesteld wordt 

moeten keuzes gemaakt worden. Gezien de stijgende vraag om inzet, het 

belang van ogen en oren in de verschillende wijken en de afbreuk die dit 

doet aan de openbare orde en sociale veiligheid wordt het afschalen van 

de inzet van boa’s afgeraden  
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Financiële opbrengst: € 57.650 (1 fte schaal 7) 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

Niet van toepassing. 
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Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma verkeer, vervoer en waterstaat zijn  

 2.1 Verkeer en wegen   

 2.2 Parkeren  

 2.3 Recreatieve havens  

 2.4 Economische havens en waterwegen  

 2.5 Openbaar vervoer  

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden als geheel toegelicht. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Binnen dit programma voeren de doelen van onze Omgevingsvisie uit op 

het gebied van mobiliteit (zowel op lokaal als regionaal niveau) en op het 

gebied van de inrichting van de openbare ruimte. Het motto is: 

fietsgebruik boven OV-gebruik, OV boven auto gebruik, meer groen en 

schoner water. 

Met de huidige beschikbare middelen voor mobiliteit richten we ons met 

name op verkeersmanagement en vergunningen. De verschillende 

projecten worden uit incidentele middelen betaald. Dit is de reden dat de 

grote (regionale) mobiliteitsknelpunten (HOV Duinvallei, Molentuinweg, 

N206 en de Pioniersbaan), de uitwerking van de Katwijkse Agenda 

Mobiliteit (KAM) en de Regionale Bereikbaarheidsvisies niet uitgevoerd 

kunnen worden. 

Op exploitatie, beheer, onderhoud en vervanging wordt het dagelijks en 

planmatig onderhoud voor wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, 

bruggen en verkeersregelingen, gladheidsbestrijding en parkeergarages 

en –plaatsen opgepakt: een openbare ruimte die vooral op basisniveau 

wordt onderhouden. 

 

De Raad heeft invloed op het beschikbaar stellen van de middelen voor de 

begeleiding van de regionale afstemming en lokale uitwerking en 

uitvoering van deze onderwerpen. De raad heeft geen invloed op de 

belastingen en de rente die aan dit programma worden toegerekend 

(10%). Het aandeel van de afschrijvingen (30%) kan door de raad beperkt 

beïnvloed worden door investeringsniveaus te maximaliseren: bestaande 

wegen en bruggen komen echter op enig moment in aanmerking voor 

vervanging en leggen daardoor een beslag op de exploitatie voor een 

lange termijn. De bijdrage aan Holland Rijnland (17%) is beïnvloedbaar 

omdat er geen sprake is van een vast dienstenpakket. Er is wel sprake van 

een langdurige overeenkomst. Voor onderhoud (23%) onder overige 

goederen en diensten wordt door de raad invloed uitgeoefend door het 

vaststellen van kwaliteitsniveaus. De salarissen (20%) in dit programma 

zijn beperkt beïnvloedbaar en hangen direct samen met (de uitvoering 

van) het beleid dat de raad op dit programma vaststelt. Grote baten in dit 

programma zijn de leges voor parkeergeld (11%) en de mutatie in de 

reserves (18%). Op beide posten heeft de raad invloed door het vaststellen 

van het parkeerbeleid en de parkeerverordening c.q. de 

begroting(wijzigingen) die in het kader van het budgetrecht aan de raad 

worden voorgelegd. 
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Welke richting willen we op 

Met onze bouwopgave van meer dan 8000 woningen de komende 20 jaar 

en het toenemende verkeer, komt de leefbaarheid steeds sterker onder 

druk te staan. Om de kwaliteit van onze leefomgeving te bewaren en waar 

nodig te verbeteren, is het noodzakelijk dat we in onze kernen en 

woongebieden de mens centraal stellen, en niet de auto. Verblijven en 

elkaar ontmoeten staan voorop, in plaats van er zo snel mogelijk 

doorheen te kunnen rijden. We staan voor de opgave om Katwijk niet 

verder dicht te laten slibben en duurzamer te maken. Deze opgave komt 

voort uit de doelstelling  “eerst bewegen en dan bouwen” Onder 

“bewegen” verstaan we: 

 fietsgebruik boven OV-gebruik, boven autogebruik  

 met meer groen (minder verharding).  

 

Naast een meer duurzame mobiliteit en verkeer staan we ook voor een 

beter klimaat met schoner (zee)water terwijl we ondertussen de openbare 

ruimte schoon, heel en veilig houden.  

Voor het onderhoud van de openbare ruimte blijft het uitgangspunt: 

“schoon, heel en veilig”. Per project/gebied wordt nog scherper gekeken 

naar de optimale balans in kosten, materiaalkeuze en beleidsopgaven op 

het gebied van o.a. mobiliteit en klimaat (werk met werk maken). De 

richting is dat we kiezen voor meer groen en minder grijs. Dit kan met 

name worden gerealiseerd door bij beheer van het bestaande wegareaal 

de beleidsmatige keuzes ten aanzien van mobiliteit leidend te laten zijn 

en alleen daar verharding terug te brengen, als dit vanuit de gewenste 

functionaliteit noodzakelijk is. Op korte termijn levert dat geen besparing 

op, maar op de middellange termijn (over circa 5 jaar) dalen daarmee de 

kosten van het totaal beheer. Vervangingsinvesteringen worden alleen 

gedaan, indien verder uitstel leidt tot kapitaalvernietiging (D-niveau). 

 

De door de raad vastgestelde KAM en de aankomende Regionale 

Bereikbaarheid- en mobiliteitsvisies (Duin & Bollenstreek, en Holland 

Rijnland) onderschrijven de richting die we als Katwijk op willen en 

moeten er voor zorgen dat onze mobiliteitsknelpunten worden opgelost 

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie W.1: Verkeersmaatregelen 

De bijdrage aan Holland Rijnland is gebaseerd op inwonertal en 

uitgevoerde/ uit te voeren taken (projecten en programma’s) met 

bijbehorende overhead. Op korte termijn zijn hier geen bezuinigingen op 

mogelijk. Het is wel mogelijk om, afhankelijk van eventuele behoefte aan 

her prioritering en noodzaak, dat in collectief verband met overige 

aangesloten gemeenten te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe 

focus op taakstelling of een aangescherpt dienstenpakket. 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: paars 

 

Bezuinigingsoptie W.2: versoberen onderhoud wegen. 

Voor het dagelijks beheer gaan we uit van beeldkwaliteitsniveau basis, 

ook bij winkelcentra en de belangrijke toegangswegen. Dit betekent dat 

bij het planmatig beheer (technisch groot onderhoud en vervanging) 

straks niet langer B-niveau (basis) maar C-niveau (matig) het uitgangspunt 

vormt en dat betekent groot (planmatig) onderhoud later wordt 
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uitgevoerd en vervangingsinvesteringen later plaatsvinden. Risico hierbij 

is dat de kosten van dagelijks onderhoud toenemen. Uitstel van 

vervangingsinvesteringen zorgt op middellange termijn voor een 

boeggolf aan investeringen.  

Financiële opbrengst: € 60.000 

Wat adviseert u de raad: groen  

 

Bezuinigingsoptie W.3: Havengeld 

De havengelden worden ontvangen van ligschepen en pleziervaartuigen 

die Katwijk aandoen, dan wel hier een vaste ligplaats hebben (Prins 

Hendrikkanaal en de Berghaven, de insteekhaven in de Noordwijkervaart). 

De havengelden in omliggende gemeenten zijn van vergelijkbare omvang. 

Voorgesteld wordt om de havengelden te verhogen. 

Financiële opbrengst: € 3.500 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie W.4: Schrappen investeringsruimte opgaven 

wegenbeleidsplan 

Uitgangspunt bij het wegbeheer is om wegareaal sober en doelmatig te 

beheren en daarbij zoveel mogelijk slimme keuzes te maken in inrichting 

en materiaalkeuze die bijdragen aan opgaven op het gebied van 

duurzaamheid, klimaatadaptatie en mobiliteit. Door de extra 

investeringsruimte ten behoeve van de opgaven wegenbeleidsplan te 

schrappen is er geen ruimte voor kostenverhogende wensen als gevolg 

van bewonersparticipatie. Ook komen de opgaven met betrekking tot 

mobiliteit en duurzaamheid/klimaatadaptatie in het geding. 

Financiële opbrengst: zie hoofdstuk investeringen: I.2 

 

Bezuinigingsoptie W.5: KAM, verkeersveiligheidsplan en handhaving 

Met het vaststellen van het coalitieakkoord en de bijbehorende begroting 

is er structureel ruimte gemaakt om binnen het college bepaalde opgaven 

van extra middelen te voorzien.  

Voor de uitwerking van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) en het 

Verkeersveiligheidsplan is een budget van € 200.000 beschikbaar. 

Hiervoor worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld die in het tweede 

kwartaal van 2021 ter vaststelling worden aangeboden. Indien dit budget 

komt te vervallen, kunnen er geen fiets- en wandelpaden worden 

aangelegd, en kunnen er geen verkeersmaatregelen ter bevordering van 

de doorstroming worden genomen. Tevens kunnen  er geen maatregelen 

worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook kunnen er 

geen onderzoeken worden gedaan in het kader van de regionale 

bereikbaarheid (Pioniersbaan en N206). . Daarnaast is er in deze post een 

bedrag van € 100.000 opgenomen ten behoeve van de handhaving op het 

gebied van geluidsoverlast in het verkeer. Voorgesteld wordt om deze 

post te laten vervallen. Consequentie is dat er op dit gebied geen 

handhaving plaatsvindt 

Financiële opbrengst: € 300.000  

Wat adviseert u de raad: rood, behalve handhaving: groen (€ 100.000) 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

WD.1 Katwijkse Mobiliteit agenda (KAM) 
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De KAM is vastgesteld en de Regionale Bereikbaarheid- en 

mobiliteitsvisies (Duin & Bollenstreek, Holland Rijnland) staan op de 

raadsagenda, maar deze twee onderwerpen dienen nog uitgewerkt en 

uitgevoerd te worden door middel van het opstellen van een 

uitvoeringsprogramma (inclusief projectenlijst): 

•    De KAM kan niet worden uitgewerkt omdat er nog geen 

bestedingsvoorstel voor de stelpost uit het coalitieakkoord is 

vastgesteld (fte programmamanagement mobiliteit en verkeer ). 

•    De regionale Bereikbaarheid- en mobiliteitsvisies, als onderdeel van 

de regionale samenwerking, kunnen niet worden uitgewerkt bij gebrek 

aan capaciteit, inclusief lopende verkenningen op Duinvallei-N206-

HOV-kruispunt Molentuinweg en de Pioniersbaan; knelpunten die ook 

in directe relatie staan met de ontwikkeling van Projectlocatie 

Valkenburg (fte strategisch mobiliteitsadvies- en ondersteuning). 

•    De “bewegingsopgave” bij de bouwopgave (ca 2.500 woningen door 

“verdichting” binnen Bestaand Bebouwd Gebied, naast de ca 5.600 

woningen op PLV, en het vitaler maken van onze bedrijventerreinen) 

kan niet worden begeleid bij gebrek aan capaciteit (fte mobiliteits- en 

verkeermanagement, -advies en ondersteuning). 

Benodigde middelen: € 280.000 (3 fte schaal 11/12). 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

Na de uitwerking zijn voor de uitvoering van de KAM en de Regionale 

Bereikbaarheidsvisies aanvullende middelen nodig, zowel in materiele 

(investeringen en uitvoeringskosten) als personele (capaciteit/FTE). 

Hiervoor is, ook na deze intensivering, geen capaciteit. 
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Programma 3: Economische zaken 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma onderwijs zijn:  

3.1 Economische ontwikkeling 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  

3.3 Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen  

3.4 Economische promotie  

In dit hoofdstuk worden als een geheel toegelicht. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Economie 

Binnen dit programma voeren we de doelen van de Omgevingsvisie 

Katwijk uit op het gebied van economie. De doelen zien op het versterken 

en innovatiever maken van de lokale economie, Katwijk aantrekkelijk 

houden voor het toerisme en het behouden van de werkgelegenheid. 

We opereren op lokaal niveau binnen een netwerk aan ondernemers. Op 

regionaal niveau nemen we deel aan diverse samenwerkingsverbanden. 

We dragen bij aan het innovatieve, sensorbased werkgebied Unmanned 

Valley . Daarnaast subsidiëren we diverse evenementen en houden we de 

VVV in stand. De Regionale bedrijventerreinenstrategie is inmiddels 

opgesteld en onlangs vastgesteld door de raad.  

 

De uitvoering van deze doelen doen we samen met onze lokale 

economische partners binnen de nieuwe Economische Agenda die in de 

tweede helft van 2020 opgesteld wordt, Bij het opstellen van de nieuwe 

Economische Agenda evalueren we onze deelname aan 

samenwerkingsverbanden in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.  

Naast advisering en ondersteuning op ruimtelijke initiatieven, -plannen, 

locatie- en gebiedsontwikkeling gaat veel inzet zitten in 

ondernemerscontacten (account- of relatiemanagement) en –

samenwerking binnen onder meer sectorale platforms, parkmanagement 

en ondernemersverenigingen, met alle vragen en vraagstukken die 

daaruit naar voren komen. 

 

De Raad heeft invloed op de subsidies en bijdragen aan de regionale 

samenwerkingsverbanden (4%), ook door middel van het beleid dat zij op 

dit gebied vaststellen. Budgetten hebben verder betrekking op de 

grondexploitatie van bedrijventerreinen, inclusief de aankoop van 

gronden (76%). De raad stelt deze exploitaties vast. De raad heeft verder 

invloed op het beschikbaar stellen van de middelen voor de begeleiding 

van de regionale afstemming en lokale uitwerking en uitvoering van de 

regionale Bedrijventerreinenstrategie. De raad heeft zowel aan de baten 

als aan de lasten (20%) kant invloed op het toerisme. Zij bepaalt de 

toeristenbelasting enerzijds en verstrekt subsidies en bijdragen aan de 

andere kant. 

 

Welke richting willen we op 

Welke kant we op bewegen hangt vooral af van wat we in het kader van 

de nieuwe Economische agenda met ondernemers wordt opgesteld. De 

bezuinigingsvoorstellen die geformuleerd worden lopen vooruit op deze 

agenda. Verder richten we ons vooral op actieve relaties met 

ondernemers in de vorm van account- of relatiemanagement (die nog 
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urgenter is geworden in Corona-tijd), Unmanned Valley en de uitwerking 

en uitvoering van de regionale Bedrijventerreinenstrategie. Dit naast het 

vasthouden van de gemeentelijke inzet op de bestaande sectoren 

Toerisme, Greenport, Visserij en dergelijke, die de basis vormen van de 

huidige lokale economie. In aansluiting op onze Omgevingsvisie staat de 

toeristische sector voor de ambitie om jaarlijks 5% te groeien, een groei 

die vooralsnog door de corona-crisis teniet is gedaan.  

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie E.1: regionale samenwerkingsverbanden. 

 Holland Rijnland: op de bijdrage aan Holland Rijnland is op korte 

termijn geen bezuinigingen mogelijk. Is gebaseerd op inwonertal 

en uitgevoerde/ uit te voeren taken met bijbehorende overhead. 

Het is wel mogelijk om, afhankelijk van eventuele behoefte aan her 

prioritering en noodzaak, dat in collectief verband met overige 

aangesloten gemeenten te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een 

nieuwe focus op taakstelling/ aangescherpt dienstenpakket. 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: paars 

 Overige samenwerkingsverbanden: op de bijdragen aan 

Economie71, Duin- en Bollenstreek, bestuurlijk platform Visserij en 

Greenport kan bezuinigd worden, afhankelijk van de evaluatie van 

deze verbanden in het kader van de nieuwe Economische Agenda. 

Het effect van bezuinigen betekent effectief stoppen met deze 

verbanden; met netwerken in regionaal verband voor 

werkgelegenheid, behoud en innovatie van economische sectoren. 

Hierbij kan nog wel een onderscheid gemaakt worden in focus op 

Leidse regio of de Duin- en Bollenstreek regio qua effectiviteit op 

economisch vlak.  

Financiële opbrengst: € 161.000  

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie E.2: VVV/ Marketing Leiden 

Op de bijdrage aan de VVV kan bezuinigd worden, afhankelijk van de 

uitkomsten van het opstellen van de nieuwe Economische Agenda. 

Bezuinigen op de VVV betekent in de maximale variant verlies van zowel 

de front-office (VVV € 30.000) als je backoffice (Leiden Marketing € 

60.000). Er gebeurt niets meer op het gebied van gastheerschap of 

promotie en marketing. Dit heeft een nadelig effect op Katwijk als 

toeristische badplaats.  

Financiële opbrengst: € 97.500  

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie E.3: overige 

Op de bijdragen aan evenementen en toeristische voorzieningen (als 

meetpunten strand) kan bezuinigd worden. Het effect is dat de 

verantwoordelijkheid van een sluitende begroting voor het in stand houden 

van evenementen en voorzieningen (meer) bij de organisatoren/ 

ondernemers ligt (bijvoorbeeld via extra sponsoring). Subsidies dienen in 

hun algemeenheid wel stapsgewijs afgebouwd te worden via subsidiebeleid 

op afbouw subsidies inclusief een redelijke termijn. Het niet verder 

ondersteunen van de Flowerparade heeft als gevolg dat een beeldbepalend 

evenement het zonder de bijdrage van de gemeente Katwijk moet doen. 
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Hiermee kan het evenement onder druk komen staan, hetgeen van invloed 

kan zijn op de ‘branding” van de gemeente Katwijk. Bloemen en sierteelt 

zijn een belangrijk onderdeel van het ‘merk’ Katwijk en zijn van invloed op 

de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente. 

Daarnaast kan bezuinigd worden op de onderhoudsbijdragen toeristische 

wandel-, vaar- en fietsroutes. Het effect is dat er dan geen onderhoud 

meer wordt gepleegd en dat er eenmalige kosten moeten worden 

gemaakt voor het verwijderen van de voorzieningen.  

Financiële opbrengst: € 95.500 

Wat adviseert u de raad: rood, met uitzondering van meetpunten strand 

en winkelgebied: groen (€ 10.000) 

 

Bezuinigingsoptie E.4: verhogen tarieven voor toeristenbelasting  

Uit onderzoek met omliggende gemeenten blijkt dat de gemeente Katwijk 

relatief minder toeristenbelasting heft: 

gemeente Toeristenbelasting 

 Campings Overige (hotel, 
B&B) 

Katwijk € 1,17 € 1,63 

Noordwijk  € 1,50 € 2,15 

Wassenaar € 1,31 € 3,29 

Het is mogelijk om de toeristenbelasting in lijn te brengen met andere 

toeristische gemeenten. Het effect van deze optie is een hogere 

toeristenbelasting met als gevolg dat verblijfstoeristen meer moeten gaan 

betalen voor een overnachting in Katwijk. Een verhoging van de 

toeristenbelasting tot maximaal € 2,50 (campings) en € 3,00 (hotels) moet 

uitgewerkt worden. Hierbij zal nader onderzocht worden of er een 

koppeling gemaakt kan worden met een verhoging van deze 

belastinginkomsten en de besteding daarvan, zodat met de sector 

besproken kan worden waar de inzet van de extra inkomsten aan besteedt 

kan worden. Hierbij zal conform eerdere toezegging onderzocht worden of 

de forfaitaire manier van belasten in stand moet blijven of dat een belasting 

naar aantallen passender is. Vanwege de coronacrisis hebben we dit 

onderzoek dit jaar niet kunnen uitvoeren. 

Financiële opbrengst: € 90.000 – 300.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie E.5: Verhoging huurprijzen ondergrond van de 

Strandhuisjes.  

De huidige huurprijs van de ondergrond bedraagt € 1.250 per huisje per 

jaar. Aangezien dit een commerciële activiteit betreft zou de huurprijs 

naar marktconform / regionaal niveau kunnen worden verhoogd. Er zijn 

circa 100 strandhuisjes op het strand. Voorstel is om het huidige tarief 

stapsgewijs 3 keer te verhogen naar een bedrag van € 3.750, per huisje 

per jaar 

Financiële opbrengst: € 175.000 – 250.000 

Wat adviseert u de raad: groen 
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Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

ED.1 Regionale Bedrijventerreinenstrategie  

De Regionale Bedrijventerreinenstrategie is vastgesteld, maar dient nog 

uitgewerkt en uitgevoerd te worden door middel van het opstellen van 

een uitvoeringsprogramma (inclusief projectenlijst). De Regionale 

Bedrijventerreinenstrategie kan niet worden uitgewerkt bij gebrek aan 

capaciteit (programmamanagement Economie). De inzet van de 

programmamanager is met name gericht op implementeren van de 

Katwijkse strategie (binnen de regionale strategie), waarmee ‘zachte’ 

toezeggingen ‘hard’ worden gemaakt. Uit de Regionale 

Bedrijventerreinenstrategie komen lokale opdrachten voort als het 

ontwikkelen van nieuwe werklocaties (Rijnsburg-Noord, werkparken PLV), 

van strategie tot realisatie met ruimtelijk inpassingskader 

(bestemmingsplan/ omgevingsplan). Daarnaast voert de 

programmamanager het projectleiderschap binnen de Regionale 

Bedrijventerreinenstrategie. De PLV-ontwikkeling op het gebied van 

innovatieve bedrijvigheid hangt direct samen met de inzet van deze 

programmamanager. 

Benodigde middelen: € 105.490 (1 fte schaal 12, incidenteel 2021 en 

2022).  

Dekking: voorbereidingskrediet aanvragen 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

Na de uitwerking zijn voor de uitvoering van de Regionale 

Bedrijventerreinenstrategie aanvullende middelen nodig: zowel in 

materiele (investeringen en uitvoeringskosten) als in personele zin 

(capaciteit/FTE).  

Benodigde middelen: uitvoeringsmiddelen worden bepaald op basis van 

de uitwerking.  

 

ED.2 Unmanned Valley  

De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

oprichting van het innovatieve bedrijvencluster Unmanned Valley (UMV). 

Deze subsidie is aangevuld met subsidies van andere partijen, zoals 

EFRO, de Provincie en derden. De subsidie werkt als een multiplier: de 

gemeente draagt 1 miljoen bij, waarna de andere partijen 7 miljoen 

aanvullen. Eerste resultaat is 150 nieuwe arbeidsplaatsen in anderhalf jaar 

tijd. 

De EFRO kent een zeer strenge verantwoordingssystematiek. Gebleken is 

dat slechts 75% van de gemeentelijke personele inzet (intern/ extern) op 

UMV is declarabel via de EFRO-beschikking. Voor de overige, niet 

declarabele kosten, 25%, is geen dekking. Dit betreft ‘overhead’ kosten 

die niet op de projecten mogen drukken, zoals uren EFRO-

verantwoordingen, advisering en begeleiding Stuurgroep, financiële 

administratie en inzet op projecten die niet onder de EFRO subsidie 

vallen. Deze kosten kunnen niet gedekt worden binnen de bestaande 

formatie. 

Benodigde middelen: € 105.490 incidenteel 2021 en 2022 (1 fte schaal 

12), waarvan 75% gedekt door EFRO subsidie 

Dekking: taakstellend voor het p-budget 

Wat adviseert u de raad: honoreren  
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Programma 4: Onderwijs  

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma onderwijs zijn: 

4.1 Openbaar basisonderwijs  

4.2 Onderwijshuisvesting  

4.3 Onderwijsbeleid en leerling-zaken  

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden als een geheel toegelicht. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Binnen dit programma vervullen we onze wettelijke taken op het gebied 

van onderwijs zoals adequate huisvesting en de garantie voor Openbaar 

Onderwijs evenals het beleid om ervoor te zorgen dat het onderwijs een 

cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van kinderen tot zelfredzame 

volwassenen. Daarnaast worden de wettelijke taken op het gebied van 

leerplicht en vroegtijdig schoolverlaters hier uitgevoerd.  

De raad heeft geen invloed op de belastingen en de rente die aan dit 

programma worden toegerekend (10%). Het aandeel van de afschrijvingen 

(38%) kan door de raad beperkt beïnvloed worden door 

investeringsniveaus te maximaliseren: bestaande schoolgebouwen komen 

echter op enig moment in aanmerking voor vervanging en leggen 

daardoor een beslag op de exploitatie voor een lange termijn. Dit is 

geconcretiseerd doordat de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor 

het primair onderwijs heeft goedgekeurd. Hierdoor zal het aandeel van de 

afschrijvingslasten in absolute en procentuele zin groter worden. In de 

overige goederen en diensten (14%) kan de raad invloed uitoefenen op 

onder andere de lasten voor onderwijs beleid. De lasten voor sociale 

uitkeringen in natura (14%) hebben betrekking op leerlingenvervoer. Dit is 

een wettelijke taak, maar de raad kan invloed uitoefenen op het beleid 

waardoor de uitvoering van deze taak wordt ingevuld. De salarissen (4%) 

in dit programma zijn beperkt beïnvloedbaar en hangen direct samen met 

(de uitvoering van) wettelijk beleid. Grote bate in dit programma is de 

doeluitkering (€ 1.500.000) vanuit het Rijk. Hier heeft de raad geen 

invloed op, maar wel op de subsidies die vanuit deze post verstrekt 

worden. Per saldo gaat het hier om een aandeel van 17% van het totaal 

van dit programma.  

 

Welke richting willen we op 

Het onderwijs is een belangrijk onderdeel in preventie en vroege 

signalering van problemen. In het onderwijs wordt de basis gelegd voor 

een zelfredzaam leven. Daarom zetten we lokaal stevig in op het 

voorkomen van onderwijsachterstanden en het vinden van aansluiting 

tussen onderwijs en jeugdhulp. We hebben als gemeente een wettelijk 

plicht in het beschikbaar stellen van schoolgebouwen. De inrichting van 

deze scholen heeft invloed op de mogelijkheden die er voor een school 

zijn om goed en eigentijds onderwijs te bieden. Eigentijdse scholen 

leveren zo een belangrijke bijdrage aan onze opgave: kinderen en 

jongeren krijgen optimale kansen. 
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Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie O.1: vrijval middelen onderwijs 

Door toegenomen inkomsten vanuit het Rijk op het gebied van het 

voorkomen van onderwijsachterstanden hoeven minder gemeentelijke 

middelen ingezet te worden om bij te dragen aan programma’s die 

worden uitgevoerd binnen het onderwijs. 

Dus ook zonder déze middelen kunnen we blijven doen wat we van plan 

waren omdat de benodigde middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn 

gesteld.  

Financiële opbrengst: € 200.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie O.2: versoberen onderwijsbeleid en onderwijsagenda 

Voor uitvoering van onderwijsbeleid ontvangt de gemeente een 

doeluitkering van het rijk. Deze wordt aangevuld met gemeentelijke 

middelen ten behoeve van de onderwijsagenda. Het is mogelijk om te 

bezuinigen door het afschalen van de inzet op de uitvoering van acties en 

programma’s uit de Onderwijsagenda. De komende jaren wordt via deze 

agenda ingezet op de volgende thema’s:  

 Passende onderwijsplek 

 Maatschappelijke ontwikkeling 

 Onderwijs-arbeidsmarkt 

 Onderwijs en gezondheid 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 

Door de uitvoering van de onderwijsagenda te versoberen is er een 

vergroot risico op:  

• meer thuiszitters en voortijdig schoolverlaters: thuiszitters en 

voortijdig schoolverlaters zijn oververtegenwoordigd in de 

jeugdhulp.  

• minder kansen voor een goede verbinding onderwijs-arbeidsmarkt, 

waardoor minder mensen duurzaam aan het werk zijn  

• meer inzet van specialistische jeugdhulp, omdat er minder 

(preventieve) inzet in de scholen mogelijk is. 

• Deze risico’s kunnen ook maatschappelijke consequenties en 

kosten op langere termijn  hebben vanwege verhoogd risico op 

uitkeringsafhankelijkheid en continuering zorgbehoefte op latere 

leeftijd. 

• Ook is het de verwachting dat deze bezuiniging netto een negatief 

resultaat heeft: de problemen in gezinnen zullen zich op een ander 

vlak manifesteren en via andere budgetten (jeugdhulp, armoede) 

druk leggen op de begroting van de gemeente. 

 

Gelet op de totale omvang van dit budget, mede in relatie tot de 

beschikbare rijksbijdrage, achten wij het verantwoord om een beperkt 

deel (€150.000) van het totale bedrag te bezuinigen. Voor de concrete 

invulling van deze bezuiniging zullen wij in overleg gaan met de partners 

betrokken bij het opstellen van de onderwijsagenda.   

Financiële opbrengst: € 1.100.00,-  

Wat adviseert u de raad: rood, behalve voor een beperkte verlaging 

gemeentelijk budget: groen ( €150.000). 
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Bezuinigingsoptie O.3: temporiseren afschrijvingslasten/investeringen IHP 

Er zijn verschillende varianten mogelijk om de bouw van de scholen te 

temporiseren en daarmee de lasten uit te stellen. 

• Uitstellen van de investeringen zoals afgesproken in het IHP voor de 

periode t/m 2025. 

Voor nadere uitwerking van deze optie wordt verwezen naar voorstel 

I.1 

Financiële opbrengst: zie I.1 

• Bevriezen van uitvoeringsprogramma 2
e

 tranche – IHP 2026 t/m 2030 

(PLV locaties): voor nu een (1) school realiseren en twee scholen na 

2030 te bouwen. Bijbehorende kosten uitvoering IHP 2026-2030 

verlagen door te kijken naar een slim uitvoeringsplan waarin we 

zoeken naar synergie voordelen en multifunctionaliteit.  

Voor nadere uitwerking van deze optie wordt verwezen naar voorstel 

I.1.  

Financiële opbrengst: zie I.1 

• Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG) in plaats van Energie Neutraal 

Bouwen 

Voor nadere uitwerking van deze optie wordt verwezen naar voorstel 

I.4.  

De huidige afspraken in het IHP bevatten een ‘plus’ op de nu 

geldende norm. Met de schoolbesturen is afgesproken dat die plus 

gezamenlijk gefinancierd wordt. Afzien van de ‘plus’ levert ongeveer 

een besparing op van 5% per m2 BVO. 

Financiële opbrengst: zie I.4  

 

Bezuinigingsoptie O.4: aanpassen verordening leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer is een wettelijke taak die de gemeente uitvoert via een 

regionaal contract met een aanbieder. Er zou een kleine bezuiniging te 

halen zijn door een onderzoek te doen naar het aanpassen van het 

afstandscriterium, het invoeren van een fietsvergoeding, fietscursussen 

en meer vragen van ouders. Met het invoeren van deze maatregelen zijn 

ook uitvoeringskosten gemoeid. Verwachting is daarom dat dit tot een 

beperkte netto besparing zal leiden. 

Het effect van deze optie is dat minder kinderen aangepast vervoer 

krijgen. Als je kijkt naar de doelgroep is de belasting van gezinnen vaak 

al vrij fors en afschalen van leerlingenvervoer zou deze belasting kunnen 

verzwaren (met mogelijk negatieve gevolgen voor het gezin).  

Financiële opbrengst: € 10.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

 

OD.1 IHP-VO 

Gezien het verouderde gebouwenbestand in de gemeente is het 

noodzakelijk te investeren in schoolgebouwen, dit geldt ook voor het 

voortgezet onderwijs (VO). Er zijn op dit moment geen financiële 

middelen om een IHP VO op te stellen met de scholen en ook niet om een 

uiteindelijk opgesteld IHP te gaan uitvoeren en investeringen te doen in 

de schoolgebouwen van het VO. Ook zonder IHP VO kan de gemeente 

door schoolbesturen aangesproken worden op de wettelijke 
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verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Met IHP kunnen wij onze 

visie op onderwijshuisvesting beter realiseren dan zonder. Bovendien 

wordt opstellen van een IHP naar verwachting een wettelijke taak. Voor 

het opstellen van het IHP VO moet een voorbereidingskrediet opgesteld 

worden. 

 

Benodigde middelen: €  46.795 (0,5 fte schaal 11, 2021 en 2022) en een 

nog nader te bepalen bedrag aan investeringen voor de uitvoering van het 

IHP-VO en de kosten aan de gebouwen. 

Dekking: voorbereidingskrediet IHP-VO 

Wat adviseert u de raad: honoreren 
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Programma 5:  Sport, cultuur en recreatie 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma sport, cultuur en recreatie zijn 

  

5.1  Sportbeleid en activering 

5.2 Sportaccommodaties  

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  

5.4 Musea  

5.5 Cultureel erfgoed  

5.6 Media  

5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie.  

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden als volgt toegelicht: sport, 

cultuur en media, erfgoed en openbaar groen en (open lucht) recreatie. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Sport 

Een gezonde gemeente heeft gezonde, vitale inwoners, zowel fysiek als 

mentaal, met een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven. 

Meer sporten en/of bewegen helpt mee aan een gezonde leefstijl en aan 

een betere gezondheid. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid 

en het welzijn van (kwetsbare) inwoners. Sport en bewegen hebben een 

grote maatschappelijke waarde en ook een positieve invloed op de 

vorming en ontplooiing van mensen. De raad kan veel invloed uitoefenen 

op dit onderdeel van programma 5 omdat er maar beperkt sprake is van 

wettelijke taken (bewegingsonderwijs). Daarnaast is wordt er ook een 

exploitatiebudget beschikbaar gesteld aan het Sportbedrijf. Het 

Sportbedrijf zorgt ervoor dat de gemeentelijke binnensport 

accommodaties goed geëxploiteerd en onderhouden worden. De 

budgetten die gaan naar het onderhouden (en aanleggen) van 

sportaccommodaties worden ingezet om ervoor te zorgen dat de 

faciliteiten aanwezig en betaalbaar zijn om te sporten en te bewegen.  

 

Erfgoed 

Binnen deze taakvelden voeren we de doelen van de Omgevingsvisie  

Katwijk uit op het gebied van het behouden, beschermen, maar vooral 

ook (maatschappelijk)  

benutten van ons erfgoed, verdeelt over de hoofdthema’s Monumenten 

en Archeologie. We richten ons met name op onze wettelijke taken bij 

onze bestemmingsplannen en advisering op het gebied van de wabo-

vergunning. Daarnaast behalen we onze doelen voor en door de 

samenleving binnen het Erfgoedplatform, met onafhankelijke 

deskundigheid binnen de erfgoedcommissie en met het publiekelijk op 

de Open Monumentendag. We dragen bij aan de Open Monumentendag 

en stimuleren het opknappen van monumenten door particulieren met 

het verlenen van subsidies.  Daarnaast stellen we een Kerkenvisie op.  

Vrijwel het gehele budget wordt besteed in de vorm van subsidies en 

bijdragen aan derden. Daarnaast wordt 20% besteed aan monumenten en 

musea in de vorm van afschrijvingen en onderhoud. 
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Cultuur en media 

Gemeenten hebben een wettelijke taak voor het in stand houden van een 

lokale publieke omroep. In de Mediawet is vastgelegd dat elke gemeente 

een lokale omroep moet hebben, mits er een orgaan is dat het 

programmabeleid bepaalt, het programmabeleid bepalend orgaan (pbo). 

Op het gebied van cultuur voert de gemeente de regie in de feitelijke 

kennismaking met cultuur, in nauw samenspel met scholen en 

cultuuraanbieders. We faciliteren een breed en samenhangend cultureel 

aanbod voor scholen, bemiddelen in het aanbod van cultuur, aansluiting 

binnenschools en buitenschools, maken afspraken met scholen in de 

Lokale Educatieve Agenda en we bekostigen activiteiten voor 

cultuureducatie in de vrije tijd. De raad heeft beperkte invloed op de 

subsidies (33%) door het structurele karakter van het merendeel van de 

post. De raad heeft beperkte invloed op de salarissen (65%), waarbij het 

merendeel van deze budgetten gelieerd is aan de muziekschool (50%).  

 

openbaar groen en (open lucht) recreatie  

Binnen dit taakveld voeren wij het dagelijks en planmatig beheer van het 

openbaar groen en de beweeg-, sport- en speelplekken uit, alsmede de 

realisatie van de beleidsopgaven uit het groenbeleidsplan en het beweeg- 

en speelruimtebeleidsplan.  

 

Welke richting willen we op 

Sport 

Kijkend naar het voornemen om bij een keuze van middelen vooral in te 

zetten op mensen en voorzieningen betekent dit dat we als gemeente 

naar een versobering, doelmatige inzet en vermindering willen van het 

gemeentelijke vastgoed (in lijn met het vastgestelde 

accommodatiebeleid). Als gemeente zien we twee  verschillende 

uitvoeringsrichtingen voor ogen. Enerzijds via een maatschappelijke 

kosten-baten analyse onderzoeken of gebruikers meer kunnen bijdragen 

aan de huisvestingslasten en het onderhoud van de accommodaties. 

Anderzijds zorgen door het streven naar de inzet van multifunctionele 

accommodaties (MFA’s) voor meer synergie en samenwerking tussen 

verschillende partijen. Partijen die nu eigen ruimtes/accommodaties 

hebben zullen deze via bovenstaande lijn óf (meer) zelf moeten gaan 

bekostigen óf zorgen voor een beter maatschappelijk rendement van de 

accommodaties (door synergie en samenwerking).  

Ten aanzien van het inzetten van sport als preventieve voorzieningen 

zullen door de inzet van de sportmakelaar (nieuwe rol van de 

buurtsportcoach) sterkere verbindingen ontstaan tussen partijen die er 

gezamenlijk voor kunnen zorgen dat er sprake is van een ketenaanpak. 

Deze sportmakelaar heeft als opdracht om zorg, welzijn en preventie te 

koppelen aan de verschillende sportclubs in de gemeente en ook de 

sportclubs met elkaar te laten samenwerken.  

 

Cultuur en media 

We gaan bij voorkeur inzetten op het bevorderen van leesvaardigheid, het 

tegengaan van laaggeletterdheid en algemene (muzikale) ontwikkeling bij 

jongeren en kwetsbare doelgroepen omdat wij van mening zijn dat dit 

bijdraagt aan gezonde ontwikkeling en het kunnen meedoen in de 

maatschappij. Net als bij sport draagt ook cultuur bij aan de vorming en 

ontwikkeling van inwoners en met name kwetsbare doelgroepen.  
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Erfgoed 

Binnen het taakveld Erfgoed richten we ons op onze wettelijke taken en 

het beleefbaar maken van ons Erfgoed en de uitvoering van de 

Erfgoedvisie samen met onze externe partners. Hierbij sluiten we aan bij 

de doelen uit de Omgevingsvisie. 

 

openbaar groen en (open lucht) recreatie  

Als het gaat over groen en (openlucht) recreatie willen we inzetten op een 

groenere en toegankelijkere buitenruimte  om daarmee een grotere 

bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. We 

streven er naar om een steeds aantrekkelijker (prettig en( auto)luw) woon- 

en leefklimaat te creëren voor alle leeftijden. Het groen nodigt dan uit om 

er rust en ontspanning te vinden of er plezier aan te beleven. Ook als het 

gaat om het beweeg- en speelruimte beleid richten we ons op het 

duurzaam en klimaatbestendig inrichten van de buitenruimte, op zo'n 

manier dat het aanleiding geeft om te bewegen. Ook richten we ons op 

het vergroten van de biodiversiteit. Er zal dan ook steeds meer sprake 

zijn van een gezonde omgeving voor dieren en planten die voldoende 

mogelijkheden biedt om zich te bewegen tussen groene gebieden. 

Bovendien zorgen we dat we bij de inrichting van het groen ons ook 

richten op de toekomst: het helpt ons bij het verwerken van grote 

hoeveelheden regenwater, biedt verkoeling als de temperaturen hoog 

oplopen en kan daarmee de gevolgen van de klimaatverandering 

beheersbaar maken. 

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie C.1: Erfgoed 

Op de erfgoed subsidies kan worden bezuinigd: op het erfgoed platform, 

Open Monumentendag en monumenten van particulieren en kerken. Het 

effect hiervan is dat het erfgoedplatform dat op verzoek van de raad met 

burgerparticipatie tot stand is gekomen weer wordt opgeheven, dat een 

nationaal icoon als de Open Monumentendag verdwijnt en dat een 

regeling voor het opknappen van een monument wordt ingeperkt of 

opgeheven. Op de voorlichtingsbudgetten en budgetten voor externe 

advisering kan worden bezuinigd. Het effect is minder betrokkenheid van 

inwoners, initiatiefnemers en minder contra expertises. Op de 

presentatiegelden van de erfgoedcommissie kan beperkt worden 

bezuinigd, gezien het minimaal benodigd aantal leden. Het effect is 

vermindering van kennis en ervaring. 

Financiële opbrengst: € 36.550  

Wat adviseert u de raad: rood, behalve voor budgetten voorlichting en 

advisering: groen (€ 16.000) 

 

Bezuinigingsoptie C.2: versoberen groenopgaven 

In het Groenbeleidsplan zijn vijf maatregelen benoemd. Dit voorstel 

behelst het schrappen van 50 tot 100% van die in het groenbeleidsplan 

opgenomen maatregelen.  

 Voor wat betreft de investeringen is dit bezuinigingsvoorstel 

meegenomen in de lijst van te bevriezen investeringen. Het gaat 

om investeringen in de groenstructuur: € 50.000 voor groen-groen 

omvormingen en € 40.000 voor omvormingen grijs naar groen, en 
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om € 60.000 investeringen in de kwaliteit van de groeninrichting, 

door het vervangen van wegkwijnend groen. Zie verder I.2. 

 Dat betekent dat bij uitvoering van bovenstaand voorstel, we  geen 

of minder activiteiten ondernemen om bewoners te stimuleren te 

vergroenen (€ 30.000), we besteden geen of minder geld aan het 

vergroten van de kwaliteit van het beheer van het groen doordat 

we geen eenvoudige herinrichtingen uitvoeren (16.000) en geen 

extra budget beschikbaar hebben om in het dagelijks beheer de 

biodiversiteit te vergroten (€ 50.000).  

Het gedeeltelijk of geheel opgeven van deze opgaven leidt ertoe dat nu 

ontbrekende groene schakels niet worden gerealiseerd, de gevolgen van 

klimaatveranderingen niet of nauwelijks worden opgevangen en er 

nauwelijks ruimte is voor het ondersteunen van particuliere initiatieven. 

Financiële opbrengst: € 47.000 - 96.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie C.3: buitensport accommodaties 

De gemeente gaat een hogere bijdrage van de verenigingen vragen voor 

het gebruik van de buitensportaccommodaties om het beheer, onderhoud 

en aanleg van sportaccommodaties te kunnen blijven financieren. Niet 

alle verenigingen en sporten kunnen rekenen op eenzelfde robuuste 

structuur, draagkracht van leden en belangstelling voor de sport. Het is 

voor deze optie dan ook van belang om een gedegen onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: van 

stapsgewijs verhogen van de huurbedragen tot overdragen van de 

buitensportaccommodaties aan de verenigingen. 

 

In de minimale variant (verhogen huren met 10%) is het effect van deze 

optie: lagere kosten voor het beheer, onderhoud en vervanging van de 

buitensportaccommodaties, omdat een deel van de kosten wordt 

opgevangen door het innen van hogere huurbedragen. Een onderzoek 

moet aantonen wat de draagkracht van de sportverenigingen is. Het 

onderzoek moet ook tariefsverhoging van binnen en buitensport in 

samenhang bezien. Wanneer dit niet goed in kaart wordt gebracht lopen 

we als gemeente het risico dat sommige sporten ‘te duur’ worden (door 

contributie) en niet levensvatbaar meer zijn. Dat zou een tegengesteld 

effect hebben op de wens tot meer sport en bewegen als instrument voor 

positieve maatschappelijke effecten. 

In de maximale variant stoot de gemeente al het eigendom af. De 

verenigingen worden dan volledig eigenaar van de accommodatie en 

hebben een verplichting om deze te onderhouden. Deze variant heeft 

consequenties voor de formatie van sport en vastgoedbeheer. Een 

mogelijke tussenvariant is dat de gemeente het dagelijks onderhoud van 

alle buitensportaccommodaties afstoot. De gemeente heeft de 

accommodatie in eigendom en doet uitsluitend het groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen. Sportverenigingen hoeven geen huur meer te 

betalen en zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Er 

vindt geen overheveling van budgetten plaats.  Het gevolg van het 

verhogen van huren is per saldo lagere kosten voor het beheer, 

onderhoud en vervanging van de buitensportaccommodaties, omdat een 

deel van de kosten wordt opgevangen door het innen van hogere 

huurbedragen. Wij stellen voor dat sportverenigingen een hogere bijdrage 

gaan leveren aan accommodaties. Hoe hoog deze bijdrage uiteindelijk 

kan zijn is afhankelijk van nader onderzoek. 
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Financiële opbrengst minimale variant: € 150.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

Financiële opbrengst maximale variant: nader te bepalen op basis van 

onderzoek  

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie C.4: binnensport accommodaties 

Uit een benchmark onderzoek is gebleken dat de tarieven die in Katwijk 

worden betaald voor de binnensport accommodaties lager zijn dan in de 

regio gemeenten. De gemeente kan het Sportbedrijf opdracht geven om 

de tarieven stapsgewijs te verhogen. Dit zal op termijn kunnen leiden tot 

een beter exploitatieresultaat van het sportbedrijf en daarmee een lagere 

exploitatiebijdrage van de gemeente aan  het Sportbedrijf. Hogere 

tarieven voor het gebruik van de binnensport accommodaties kan leiden 

tot meer subsidieaanvragen en op het moment dat er geen subsidies 

worden verleend tot afname van de sportdeelname.  

Financiële opbrengst: € 131.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie C.5: geen subsidie meer verlenen voor sportstimulering 

- sport en bewegen  

Sportstimulering is geen wettelijke taak. De subsidie wordt gebruikt om 

de kwetsbare doelgroep (en met name jongeren) te stimuleren om te 

sporten en te bewegen. Dit als instrument voor een gezonde leefstijl, 

voor vrije tijdsbesteding en sociale contacten. In totaal hebben wij voor 

de uitvoering van de MAG opdracht sport en bewegen een bedrag 

beschikbaar van € 747.063. Daarvan bestaat € 380.000 uit een 

rijksbijdrage die geheel of gedeeltelijk vervalt, afhankelijk van het bedrag 

dat de gemeente hierop zou bezuinigen.  

Effect van de optie is dat de kans bestaat dat bepaalde sportverenigingen 

geen bestaansrecht meer hebben en omvallen. Het bereik van sport als 

instrument om de maatschappelijke doelen te realiseren wordt beperkt. 

Er zal nagenoeg niet pro-actief worden ingezet op sport en bewegen voor 

de kwetsbare doelgroepen.   

Financiële opbrengst: € 367.063 (MAG) 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie C.6: muziekschool 

De muziekschool is op dit moment nog onderdeel van de gemeentelijke 

organisatie. De eerder opgelegde taakstelling blijkt bij gelijkblijvende 

randvoorwaarden niet te realiseren. Het college heeft een principe besluit 

genomen tot verzelfstandiging van de muziekschool. Door deze te 

verzelfstandigen krijgt de muziekschool meer ruimte tot 

ondernemerschap en kunnen meer externe inkomstenbronnen 

aangesproken worden. Dit dossier is ook onderdeel van het onderzoek 

naar de haalbaarheid van de vorming van een cultuurbedrijf. Als het gaat 

om de muziekschool zijn er verschillende bezuinigingsopties mogelijk: 

 Verzelfstandiging op korte termijn (2022) in samenhang met de 

vorming van het cultuurbedrijf) en besparing op lange termijn. 

 Het volledig beëindigen van de muziekschool en alle activiteiten 

die door de muziekschool uitgevoerd worden (bv 

muziekeducatie op scholen) 
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 Het in standhouden van een klein deel van de werkzaamheden 

van de muziekschool maar die op een andere manier 

vormgeven. 

  

De procedure van verzelfstandiging is op dit moment nog niet ver genoeg 

uitgewerkt om aan te geven welke structurele en incidentele bedragen 

gemoeid zijn met een verzelfstandiging en op welke termijn deze zullen 

optreden. Een extra bezuiniging op de muziekschool op korte termijn zou 

betekenen dat de omvang van de formatie te beperkt wordt als basis voor 

verzelfstandiging. Dit zou ook consequenties hebben voor de mogelijke 

ontwikkeling van een cultuurbedrijf. De eerder door uw raad opgelegde 

taakstelling voor de muziekschool en de bibliotheek blijven intact en 

moeten uiterlijk in 2026 zijn gerealiseerd. 

Voor het volledig beëindigen van de activiteiten muziekschool is 

hieronder het bedrag opgenomen  van de besparing (exclusief verkoop 

van het pand waar de muziekschool in gehuisvest is). 

Voor de derde optie behoud van een deel van de activiteiten moet nader 

onderzoek plaats vinden om duidelijk te maken in welke vorm en omvang 

dit mogelijk is. Wij zijn van mening dat de optie verzelfstandiging van de 

muziekschool het meest bijdraagt aan de eerder door uw raad 

vastgestelde uitgangspunten. 

Financiële opbrengst: maximaal € 432.700  

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie C.7: afstoten Panbos, Valkenburgs pontje en 

Valkenburgse Meer 

Het uitbaten van het Panbos is geen primaire overheidstaak en er lopen 

besprekingen om het Panbos te verkopen. Andere partijen zijn 

geïnteresseerd in een overname, waarbij de locatie zelf beschikbaar blijft 

voor open lucht recreatie. Ook de exploitatie van het Valkenburgse Meer 

is geen primaire overheidstaak, maar er is een belang voor PLV om 

bijvoorbeeld energieopwekking te laten plaatsvinden. De verkoop wordt 

om die reden afgeraden.  

Het Valkenburgs pontje is niet meer strikt noodzakelijk als gevolg van de 

aanleg van de fietsbrug in 2019. De voorheen handbediende veerpont is 

2007 vervangen door een nieuwe elektrische kabelveerpont. De oude 

pont is als roerend erfgoed bewaard gebleven. Medewerkers van de Mare 

groep zijn betrokken bij de exploitatie van de veerpont. Bezuinigen is 

mogelijk afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. 

Financiële opbrengst: € 122.244. 

Wat adviseert u de raad: rood, behalve Panbos: groen (€ 92.600) 

 

Bezuinigingsoptie C.8: speelplaatsen verminderen 

Door het aanpassen van het speelplaatsen beleid is het mogelijk middels 

een uitsterfconstructie het aantal formele speelplekken met maximaal 

25% laten afnemen. Dit betekent dat we af zien van noodzakelijke 

vervangingen van speeltoestellen en deze te verwijderen. Bij de bepaling 

van de bezuiniging is uitgegaan van het beheerplan voor de komende 10 

jaar. 

Financiële opbrengst: € 28.000  

Wat adviseert u de raad: rood 
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Bezuinigingsactie C.9: afstoten monumenten 

De kosten van onderhoud van monumenten zijn relatief hoog terwijl de 

economische waarde beperkt is. Achteruitgang van bouwkundige 

kwaliteit en uitstraling van deze monumenten is het gevolg indien 

bezuinigd wordt op beheer en onderhoud. De kans dat er een koper voor 

deze objecten gevonden kan worden is minimaal. 

Financiële opbrengst: € 6.000  

Wat adviseert u de raad: paars 

 

Bezuinigingsactie C.10: versoberen van inzet op cultuur 

Binnen het MAG budget worden uiteenlopende uitgaven gedaan die 

bijdragen aan de doelstellingen van de MAG
10

. De uitgaven op cultuur 

variëren van bijdragen aan de bibliotheek en musea voor 

cultuurprogrammering, aanschaf en onderhoud van kunst, bijdrage aan 

RTV Katwijk tot cultuureducatie en muziekles op school. Het gevolg van 

bezuinigingen is dat verenigingen en musea hun aanbod beperken. Het 

effect is dat cultuur daardoor minder toegankelijk wordt voor de inwoners 

van Katwijk.  

Het budget is opgebouwd uit: 

• MAG subsidie kunstzinnige en culturele bevordering: € 354.744,- 

(214.821 vrijwilligers, 139.923 professioneel met een gedeelte co-

financiering) 

• MAG subsidie basisvaardigheden en educatie: € 1.500.042,- 

• MAG subsidie cultureel erfgoed en musea: € 171.681,- 

• Stoppen met aankoop en onderhoud van kunstaankopen: € 

100.000,- 

• Korten subsidie RTV Katwijk: € 12.000,- 

Wij zien mogelijkheden om te bezuinigen op kunst en cultuur door geen 

extra kunst aankopen meer te doen. We blijven dan bestaande kunst wel 

onderhouden en ook de 1% kunstregeling blijft in stand.  

Daarnaast stellen wij een verlaging van het subsidieplafond van het 

vrijwilligersaanbod ten behoeve van culturele bevordering voor. Dit 

betekent een vermindering van het aantal organisaties dat in aanmerking 

komt voor subsidie. Alleen de vrijwilligersorganisaties die het beste 

aanbod (integraal, innovatief, gericht op kwetsbare doelgroepen) 

formuleren op de MAG opgaven komen dan in aanmerking voor subsidie. 

Financiële opbrengst: € 2.138.467,-  

Wat adviseert u de raad: rood, met uitzondering van: 

 het vrijwilligersgedeelte van de  MAG subsidie kunstzinnige en 

culturele bevordering, vrijwilligersgedeelte: groen (€ 42.964) 

 stoppen met aankopen van kunst: groen (€ 50.000) 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

CD.1: Deelname vorming cultuurbedrijf 

Op dit moment loopt er een onderzoek voor een Cultuurbedrijf om te 

kijken of de vorming daarvan een oplossing biedt voor het effectiever en 

efficiënter inzetten van cultuur als instrument en de partijen die daar nu 

los van elkaar mee bezig zijn robuuster te maken na een fusie. Voor dit 

onderzoek zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor het vervolgtraject zijn 

                                                           
10 Ze bijlage 4 
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geen middelen beschikbaar. Deze middelen willen wij via besluitvorming 

over het cultuurbedrijf beschikbaar stellen. 

Benodigde middelen: € 41.084 (0,5 fte schaal 10, voor 2021 en 2022). 

Dekking: via besluitvorming over het cultuurbedrijf (BSI) 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

CD.2 Deelname aan Het Nationaal Park Hollandse Duinen 

Het Nationaal Park Hollandse Duinen is het brede Zuid-Hollandse 

kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Onze duinen (inclusief de 

binnenduinrand) maken daar onderdeel van uit, met de 

landgoederenzone. Binnenkort zal aan uw raad worden voorgelegd of en  

op welke wijze we actief aan de gang willen gaan met de doelstellingen 

van het Nationaal Park. Dit kan op basis van een strategisch of bestuurlijk 

partneraandeel. Voor beide opties is capaciteit nodig. Hoeveel dit zal zijn, 

is afhankelijk van de keus van de raad.  

Dekking: krediet aanvragen 

Wat adviseert u de raad: PM 

 

CD.3 Onderzoek sportaccommodaties 

Voor het hierboven genoemde onderzoek naar de mogelijkheden voor het 

onderhoud van sportaccommodaties is geen capaciteit voorhanden. Dit 

sluit wel aan bij het eerder opgestelde accommodatiebeleid maar de 

snelheid waarmee het nu moet worden uitgevoerd was niet voorzien en 

dus niet aanwezig. 

Benodigde middelen: € 46.795 (0,5 fte schaal 11 voor 2021) 

Dekking: taakstellend voor het p-budget 

Wat adviseert u de raad: honoreren  
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Programma 6: Sociaal Domein 

Inleiding 

Katwijk heeft voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het 

sociaal domein heel bewust gekozen voor een integrale aanpak. Inwoners 

en maatschappelijke organisaties denken en werken immers niet vanuit 

wet- en regelgeving. Dat maakt echter dat de traditionele indeling van de 

begroting van taakvelden niet goed aansluit op het huidige beleid en 

uitvoering.  Deze verdeling in taakvelden is als volgt: 

  

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

6.2 Wijkteams  

6.3 Inkomensvoorzieningen  

6.4 Begeleide participatie  

6.5 Arbeidsparticipatie  

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  

6.81 Geëscaleerde zorg 18+  

6.82 Geëscaleerde zorg 18-  

In dit hoofdstuk wordt aangesloten bij de uitvoeringspraktijk en worden 

deze taakvelden in de volgende clusters toegelicht: MAG, WMO, inkomen 

& armoede, participatie en jeugd. Deze clusters lopen over verschillende 

taakvelden heen en vormen herkenbare eenheden in het beleid van de 

gemeente Katwijk. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

De omvang van de budgetten in dit programma bedraagt circa 61 miljoen 

maar de beïnvloedingsruimte voor de raad is beperkt.  

In dit programma zitten de budgetten die worden ingezet om inwoners te 

helpen bij obstakels en uitdagingen in het zelfredzame leven. Denk 

hierbij aan ondersteuning door het wijkteam, hulp bij het huishouden, 

inkomensvoorzieningen, jeugdhulp en armoedegelden. Onderdeel van dit 

programma zijn ook preventieve maatregelen en algemene vrij 

toegankelijke voorzieningen en activiteiten  juist om te voorkomen dat 

inwoners een beroep moeten moet doen op specialistische 

voorzieningen.  

 

Gemeenten hebben ten aanzien van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet 

een zorgplicht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij 

deelname aan de samenleving. Er is daarmee sprake van een open einde 

regeling waarvoor geen budgetplafonds ingesteld kunnen worden. 

Bovendien heeft het rijk in wet- en regelgeving een aantal keuzes 

gemaakt die het gemeenten extra moeilijk maken om kosten te 

beïnvloeden. Circa 70 % van de verwijzingen naar jeugdhulp vindt plaats 

door o.a. artsen en gecertificeerde instellingen zonder tussenkomst van 

de gemeente, terwijl de facturen wel betaald moeten worden door de 

gemeente. Ook wijzigingen in het regionale solidariteitsbeginsel hebben 

negatieve effecten voor de gemeente Katwijk. 

Recent is de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen afgeschaft en 

vervangen door een abonnementstarief waardoor veel meer inwoners op 

leeftijd tegen een minimale bijdrage een beroep kunnen doen op WMO 

voorzieningen. Gemeenten worden geconfronteerd met zeer forse 
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kostenstijgingen. Ook jurisprudentie beïnvloed de sturingsmaatregelen 

van gemeente in negatieve zin. Verder zijn gemeente gehouden aan het 

hanteren van reële tarieven. 

 

De doeluitkeringen van het Rijk zijn echter al jaren onvoldoende voor de 

inzet die nodig is om aan de gedecentraliseerde taken  te voldoen. De 

meerjarige verwachting is dat de kosten zullen stijgen, zowel voor de 

WMO, participatie en  inkomen als jeugdhulpverlening. Hierin spelen een 

aantal externe factoren een rol zoals vergrijzing, rijksbeleid en toename 

van het aantal inwoners. Er moet rekening mee worden gehouden dat bij 

ongewijzigde bijdragen vanuit het Rijk, de lasten binnen dit programma 

verder zullen toenemen.  

 

Het merendeel van de beschikbare middelen in dit programma wordt 

overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen zoals Holland Rijnland 

(ten behoeve van TWO) en GRKDB (47%). Hier kan de raad invloed op 

uitoefenen door collectief op te treden met raden van andere gemeenten. 

De invloed is beperkt doordat de wettelijke taken die door deze 

gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd deels een open-einde 

karakter hebben. De inkomensoverdrachten aan andere overheden 

betreffen vooral subsidies (11%) waaronder die aan het Welzijnskwartier. 

De raad kan hier beperkt invloed op uitoefenen, mede doordat de afbouw 

van structurele subsidies aan voorwaarden is gebonden. De sociale 

uitkeringen in geld hebben betrekking op de bijstand (27%). De raad kan 

daar indirect invloed op uitoefenen door voorzieningen te financieren die 

erop gericht zijn inwoners uit de bijstand naar werk te begeleiden. De 

salarissen (9%) in dit programma zijn beperkt beïnvloedbaar doordat dit 

arbeidscontracten betreft. De overige goederen en diensten zijn beperkt 

beïnvloedbaar omdat de meeste kosten direct verband houden met de 

uitvoering van de wettelijke taken. De baten in dit programma bestaan 

vooral uit doeluitkeringen (26%) waar de raad geen invloed op heeft.  

 

Welke richting willen we op 

Algemeen 

Wij blijven via diverse gremia de lobby voeren richting rijk voor meer 

beleidsvrijheid en een passend budget voor de WMO-, Jeugd- en 

participatietaken die het rijk aan ons overgedragen heeft. 

Verder continueren wij onze inspanningen om tot grotere effectiviteit en 

efficiency te komen binnen de gemeenschappelijke regelingen. Via onze 

wijkteams blijven wij sturen op “snel de juiste zorg op de juiste plek, zo 

licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk”. 

 

De MAG 

“Om de kosten binnen de perken te houden doen gemeenten er goed aan 

om hun algemeen toegankelijk en collectief aanbod te vergroten” aldus 

de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein. Met de 

invoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG) hebben we als 

gemeente een instrument gecreëerd waarin we preventie, samenwerking 

en integraliteit met elkaar verbinden in een vijftal opgaven. Deze opgaven 

lopen dwars door de programma’s van de begroting heen.  

Met de MAG willen we, gezamenlijk met partnerorganisaties en 

vrijwilligers, tot echte maatschappelijke resultaten komen. Successen in 

het programma van de MAG (behalen van gewenste maatschappelijke 
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resultaten) leiden tot een verlaging aan kosten aan specialistische zorg / 

maatwerkvoorzieningen. Tegelijkertijd willen we innovaties, die 

maatschappelijk juist winstgevend zijn en bijdragen aan de gewenste 

beweging, in beeld en vervolgens in uitvoering krijgen.  

 

WMO 

Gelet op de vergrijzing, de reeds oplopende kosten en de verdere inzet 

op extramuralisering, is het nodig dat scherp wordt gekeken naar de 

mogelijkheden om bewoners meer zelf of met behulp van hun netwerk te 

laten doen. De activiteiten in het kader van de WMO, zoals hulp bij het 

huishouden, dagbesteding en begeleiding, passen goed in de beweging 

die het college wil inzetten. We willen eerder hulp afschalen waar 

mogelijk, meer algemene voorzieningen creëren en inzetten, en 

aanbieders controleren op rechtmatige inzet van de geïndiceerde hulp en 

ondersteuning. Ook stimuleren we actief, onder andere via het wijkteam, 

het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen. Om deze 

noodzakelijke beweging te versnellen, doen wij een voorstel tot tijdelijke 

extra inzet (zie S2) 

De verwachting is dat daarmee de kosten kunnen worden gereduceerd, 

ook door mogelijkheden voor samenwerking om effectiever en efficiënter 

te kunnen werken. Hiervoor zullen wij bezien of wij onze samenwerking 

met belangrijke maatschappelijke partners zoals Zorg en Zekerheid 

verder kunnen versterken. 

 

Jeugd 

In het recent door uw raad vastgestelde beleidskader voor jeugd hebben 

wij vastgelegd hoe wij willen komen tot inhoudelijke transformatie, 

effectievere inzet van zorg en verlaging van kosten jeugdzorg.. In het 

voorveld zetten we in op het verbinden van professionals met 

vrijwilligers, proberen we instroom te voorkomen en bieden we een reëel 

alternatief voor afschaling. Bij de toegang tot de jeugdzorg hebben we 

een regiefunctie ingesteld zowel op instroom als op casussen. Daarnaast 

is er samenwerking opgezet tussen onderwijs en huisartsen. Vanuit de 

bedrijfsvoering voeren we gesprekken met aanbieders, hebben we zicht 

op de top 10 gezinnen met complexe zorg binnen onze gemeente, 

voeren we PGB onderzoek uit en leggen we verbinding tussen beleid, 

uitvoering en data en stellen we business cases op. Aan de inkoopzijde 

van de jeugdzorg hebben we contract - en accountmanagement ingevoerd 

en zetten we in op regionale samenwerking zodat er sprake is van 

beschikbaarheid en kwaliteit hulpverlening voor de kinderen die het echt 

nodig hebben.  

 

Hoewel wij stevige interventies hebben ingezet, is dit een interventie 

traject van lange adem. We kunnen lopende zorg niet zomaar beëindigen 

en hebben te maken met de beperkingen in wet- en regelgeving en de 

samenwerking in een gemeenschappelijke regeling. Hieronder vatten wij 

de richting die wij inslaan samen: 

 

Wij zullen steviger moeten afbakenen waar de verantwoordelijkheid van 

ouders ophoudt en die van samenwerking tussen ouders en de gemeente 

begint. Aansluitend hierop gaan we uit van de eigen kracht van gezinnen. 

Ouders zijn zelf aan zet om hun eigen leven en dat van hun kinderen te 

organiseren en er invulling aan te geven, niet voor alle knelpunten in de 

opvoeding van een kind is jeugdhulp de oplossing. Wel willen we snel 
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signaleren als er problemen dreigen te ontstaan en die vroegtijdig aan 

kunnen pakken om zo te voorkomen dat de problemen groter worden. 

Aanpak gebeurt bij voorkeur in algemene en preventieve voorzieningen. 

Pas als dat niet voldoende werkt, kijken we naar (individueel) maatwerk. 

Mocht maatwerk nodig zijn, dan wordt integraal over werkvelden (zorg, 

veiligheid) gekeken naar een oplossing voor de oorzaak van het 

probleem. 

 

Hier past bij dat we de algemene en preventieve voorzieningen, en de 

vindbaarheid ervan, versterken zodat ouders bijvoorbeeld weten waar ze 

tips bij opvoeden kunnen vinden of steun hebben aan elkaar. 

Daarentegen gaan we als gemeente strenger sturen op de inzet van 

(individueel) maatwerk. Maatwerk wordt alleen ingezet met een concreet 

doel. Zodra dat doel bereikt is, wordt de hulp afgebouwd. Hulptrajecten 

(ZIN of PGB) worden op afstand gevolgd om te beoordelen of de hulp 

effectief is. We gebruiken data-analyse als middel om keuzes te maken in 

welk aanbod we wel bieden en welk aanbod niet. Met het oog op de 

integrale benadering wordt het tarief PGB Jeugd aangesloten bij het tarief 

PGB WMO. 

 

Bijzonder bij jeugdhulp is dat ook andere partijen jongeren rechtstreeks 

zonder tussenkomst van de gemeente kunnen verwijzen naar jeugdhulp. 

De rekening van deze rechtstreekse doorverwijzing komt echter wel bij de 

gemeente. De komende periode willen wij daarom in overleg met 

betrokkenen (regiogemeenten, aanbieders, TWO, huisartsen, 

gecertificeerde instellingen) bezien welke maatregelen we kunnen nemen 

om onnodige toestroom te beperken en zicht op effectiviteit van 

jeugdhulp te vergroten. Dit moet leiden tot een einde aan de 

overschrijding van de bijbehorende budgetten. 

 

Participatiewet 

Het hebben van werk en/of een zinvolle dagbesteding draagt bij aan het 

gevoel van welbevinden bij inwoners en heeft daarmee een positieve 

invloed op de algehele gezondheid. Door het inzetten op begeleiding 

naar werk, onder andere via de Maregroep en het Servicepunt Werk, wordt 

bijgedragen aan de gewenste beweging en op het terugdringen van het 

aantal bijstandsuitkeringen. We willen hier kijken naar andere manieren 

van (samen)werken die leiden tot een besparing.  

 

Inkomen & armoede 

Armoede heeft vergaande gevolgen in het leven van mensen en dan met 

name in het krijgen van kansen om mee te doen in de samenleving. 

Sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg 

zijn van armoede en hebben als zodanig effect op de gezondheid van 

mensen (risico op hart- en vaatziektes, overgewicht, ongezonde leefstijl). 

Op het moment dat ouders de nadelige gevolgen ervaren van armoede 

heeft dit direct effect op de kinderen en hun kansen om een de negatieve 

spiraal te doorbreken: armoede gaat vaak over van generatie op generatie 

als hier niets tegen wordt gedaan. Hierop bezuinigen betekent dat meer 

mensen in de problemen raken en meer gebruik maken van allerlei 

voorzieningen. Dat willen we absoluut voorkomen. Het is wel zinvol om te 

bezien in hoeverre mensen beter gebruik kunnen maken van allerlei 

landelijke regelingen voordat zij een beroep doen op lokale regelingen. 
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Als blijkt dat dit het geval is kan het wellicht zinvol zijn om lokale 

regelingen te schrappen en extra aandacht te vestigen op de landelijke 

regelingen. De gemeente heeft ook beleidsruimte om te bepalen wanneer 

we spreken over armoede.  

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

 

Bezuinigingsoptie S.1: WMO  

Deze onderdelen van de WMO  zijn bedoeld om inwoners zelfstandig 

thuis te laten wonen en volledig mee te laten doen aan de maatschappij. 

Door strenger te indiceren en verhoging van een bijdrage in vervoer is het 

mogelijk te bezuinigen op WMO.. Het is deels noodzakelijk om de 

bestaande verordening en beleidsregels aan te passen om deze optie te 

realiseren. Aanscherpen van indicering treft een kwetsbare groep 

inwoners in hun deelname aan de samenleving. Aanscherping van 

indicering leidt naar verwachting tot hogere uitvoeringslasten bij 

aanvraagbehandeling en behandeling van bezwaarschriften. Aanscherpen 

van criteria voor medische kinderopvang kan daarnaast nog leiden tot 

hogere kosten in uitvoering jeugdzorg (want opvang in een 

jeugdzorginstelling is duurder dan in reguliere kinderopvang). Mogelijke 

opties zijn:  

• Hulp in huishouding: aanscherpen indicering 

• Zorg in Natura: aanscherpen indicering 

• Woningaanpassingen): aanscherpen indicering 

• Vervoer (regiotaxi/scootmobielen): verhoging bijdrage per rit / 

versoberen kwaliteitsniveau scootmobielen   

• Kinderopvang medisch (kinderopvang bij ziekte ouders of ouders 

met beperking) aanscherpen indicering 

Financiële opbrengst:€ 206.900 

Wat adviseert u de raad: rood, met uitzondering van een beperkte 

bezuiniging op vervoer: groen (€ 35.500)  

 

Bezuinigingsoptie S.2: Inkomen en armoede focus 

De gemeente verstrekt vanuit verschillende regelingen toeslagen en 

andere faciliteiten aan inwoners die op bijstand aangewezen zijn. Deze 

toeslagen zijn erop gericht om inwoners volledig mee te latend doen aan 

de maatschappij. Door een vermogenstoets in te voeren, toeslagen te 

verlagen en minder budget beschikbaar te stellen is het mogelijk een 

bezuiniging te realiseren. Het is noodzakelijk om de bestaande 

verordening en beleidsregels aan te passen om deze optie te realiseren. 

Sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg 

zijn van armoede en hebben als zodanig effect op de gezondheid van 

mensen (risico op hart- en vaatziektes, overgewicht, ongezonde leefstijl.  

Financiële opbrengst: € 830.950 

Wat adviseert u de raad: rood, behalve individuele inkomenstoeslag en 

overige kleine posten: groen (€ 134.250) 

 

Bezuinigingsoptie S.3: Participatie op scherp 

• Minder bijdragen aan Sociale werkvoorziening 

We hebben als gemeente hier een wettelijke taak uit te voeren. Die 

hebben we vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling KDB. 

We sturen erop om hier een beperking in de kosten te realiseren.  
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Effect van deze optie: bezuiniging op deze post is niet realistisch. 

Vanwege ontwikkeling van de rijksbijdrage. We sturen op 

beperking van de kostenstijging 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: rood 

• Stoppen met Formulierenbrigade 

De formulierenbrigade is geen wettelijke taak en kan beëindigd 

worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door inwoners met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en moet voorkomen dat inwoners 

niet in staat zijn tijdig voorzieningen aan te vragen. Effect van deze 

maatregel is ontslag voor de medewerkers van de 

formulierenbrigade. Daarnaast zullen de kosten op termijn elders 

oplopen doordat kwetsbare inwoners geen ondersteuning meer 

krijgen en in problemen geraken. 

Financiële opbrengst: € 102.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

• Participatiebudget verlagen 

Wij hebben de wettelijke verplichting om inwoners in de bijstand 

een participatie traject aan te bieden. De invulling daarvan is aan 

de gemeente en vindt nu plaats binnen KDB/SPW. Wij continueren  

onze inspanningen om  tot grotere effectiviteit en efficiency te 

komen binnen de gemeenschappelijke regeling. Effect van het 

verlagen van de inzet op re-integratie is dat naar verwachting meer 

inwoners afhankelijk blijven van een uitkering. De kosten van re-

integratie zijn incidenteel en uitkeringslasten dan waarschijnlijk 

structureel. Er zijn geen middelen om een  businesscase op te 

stellen. Wij vinden het wel zinvol om te bezien of we de 

arbeidstoeleiding naar werk (voor bepaalde doelgroepen) met 

lokale inzet effectiever kunnen organiseren. (zie SD3) 

• Openbreken van de gemaakte afspraken in de GR kost tijd. 

Verscheidenheid aan afspraken voor verschillende gemeenten 

binnen de GR zal de uitvoeringskosten van de GR mogelijk doen 

toenemen.  

Financiële opbrengst: € 1.018.100 

Wat adviseert u de raad: rood 

• Inburgering statushouders 

De gemeente Katwijk heeft een eigen bijdrage bovenop het 

wettelijke budget beschikbaar gesteld. Dit is geen verplichte 

bijdrage en zou om die reden geschrapt kunnen worden. Risico van 

het aflagen van dit budget is dat statushouders en hun kinderen 

minder goed integreren in de samenleving en kosten op termijn 

stijgen door toename problematiek leerachterstanden, geen werk, 

risico’s op gezondheids- en welzijnsproblemen.  

Financiële opbrengst: € 166.238 

Wat adviseert u de raad: rood 
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Bezuinigingsoptie S.4: Maatschappelijke agenda 

Als onderdeel van de invoering van de Maatschappelijke agenda zijn er 

budgetten gereserveerd om (burger)initiatieven te ondersteunen en te 

faciliteren. Deze hebben geen directe relatie met de opgaven uit de MAG 

maar met de rol van gemeenten als facilitator. Het schrappen van dit 

budget heeft invloed op vernieuwing en innovatie als onderdeel van de 

MAG. Zonder dit budget zullen we nog sterker moeten inzetten op 

innovatie door de bestaande partners. 

Financiële opbrengst: € 150.000 

Wat adviseert u de raad: groen, behalve afromen innovatie: rood (€ 

50.000) 

 

Bezuinigingsoptie S.5: jeugd  

In de begroting 2021 is al een zeer ingrijpende impliciete taakstellende 

bezuiniging op Jeugdzorg opgenomen doordat niet ingestemd is met de 

begroting van TWO. TWO baseerde die begroting  op het huidig gebruik 

van jeugdzorg en prognoses voor 2021. De taakstellende bezuiniging in 

de huidige begroting 2021 komt bovenop de al opgelegde taakstellingen 

bij het bezuinigingstraject van 2019. Desondanks zien wij verschillende 

opties voor bezuinigingen op de budgetten voor jeugd: 

 In het kader van de integrale toegang is het logisch om de tarieven 

netwerkzorg voor PGB gelijk te trekken. Bij Jeugd is dat nu €20,- 

en bij WMO €11,58. Hiervoor moet de verordening aangepast 

worden. Financiële consequenties  komen pas tot uitdrukking bij 

afgifte van nieuwe indicaties. Het lagere tarief kan ertoe leiden dat 

minder mensen ervoor kiezen een PGB aan te vragen of uit te 

voeren. 

Financiële opbrengst: € 180.000  

wat adviseert u de raad: groen 

 Er kan worden bespaard op de MAG subsidies voor jeugd en 

jongerenwerk, en preventie en vroegsignalering jeugd en gezin. 

Dit kan nadelige effecten hebben op preventie en vroegsignalering 

en de integrale aanpak en samenwerking tussen maatschappelijke 

organisaties die wij via de MAG voorstaan. Dit kan leiden tot een 

taakverzwaring van vrijwilligers en beperking van de doelgroep 

waar activiteiten zich op richten. Wij stellen een verlaging van het 

subsidieplafond op de MAG opdracht voor jeugd- en jongerenwerk 

voor. Dit betekent dat wij de omschrijving van de MAG opdracht 

gaan aanpassen door te kijken naar beperking van de doelgroep. 

De organisaties die het beste aanbod (integraal, innovatief, gericht 

op kwetsbare doelgroepen) formuleren op de MAG opgave, komen 

dan in aanmerking voor subsidie. 

Financiële opbrengt: 1.014.000 

wat adviseert u de raad: rood, met uitzondering van een deel van 

het vrijwilligersdeel van Jeugd- en Jongerenwerk: groen: (€ 

100.000)  

 

 

Bezuinigingsoptie S.6: kostprijsdekkende huren Peuterspeelzalen 

Via een gedoogconstructie ontvangen wij als gemeente nu niet voor alle 

locaties een kostprijs dekkende huur voor de peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven (vaak in scholen). 
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Als er een groot verschil zit tussen het huidige tarief en het kostprijs 

dekkende tarief kan dit betekenen dat de kosten voor de eindgebruiker 

gaan toenemen, indien de huurverhoging wordt doorberekend. Deze 

verhoging zou tot gevolg kunnen hebben dat het gebruik afneemt en 

daarmee ook het bereik van onze preventieve programma’s die we op de 

peuterspeelzalen hebben. 

Financiële opbrengst: € 100.000 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie S.7: MAG subsidies Samenkracht 

Er zijn mogelijkheden om te korten op MAG-subsidies. Het bedrag is 

opgebouwd uit: 

- Subsidie MAG opdracht ondersteunen en versterken vrijwilligers: € 

203.310,-  

- Subsidie MAG opdracht burenhulp en ondersteuning dichtbij huis: € 

24.613,- 

- Subsidie MAG opdracht ontmoeting in de wijk: € 721.296,- 

- Subsidie ontmoeting in de wijk – historische dorpsfeesten en nationale 

feestdagen: € 31.173,- 

- Subsidie MAG opdracht mantelzorgondersteuning: € 174,921, 

- mantelzorgondersteuning, 103.000,- (mantelzorgcompliment)  

Wij stellen een verlaging van het subsidieplafond  op de MAG opdracht 

ontmoeten in de wijk voor. De organisaties die het beste aanbod 

(integraal, innovatief, gericht op kwetsbare doelgroepen)  formuleren op 

de MAG opgave komen dan in aanmerking voor subsidie. 

Wij bereiken in huidige vorm slechts een beperkt deel van de 

mantelzorgers. Wij willen op een meer eigentijdse en kostenefficiënte 

manier invulling geven aan onze waardering voor mantelzorgers. 

Financiële opbrengst: € 1.258.313 

Wat adviseert u de raad: rood, met uitzondering van 

mantelzorgcompliment: groen (€ 68.000,) en MAG ontmoeting in de wijk; 

groen (€ 100.000). 

 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

SD.1: Innovatie dagbesteding 

Dagbesteding is een dure maar noodzakelijke voorziening. Het is een 

uitdaging om die dusdanig vorm te geven dat er sprake is van een 

zinvolle dagbesteding die ook nog kostentechnisch interessant is. 

Hiervoor zijn innovaties nodig die grotendeels bij partners van de 

gemeente en van bedrijven en instellingen vandaan moeten komen. Met 

inzet van de gemeente kunnen we die innovaties stimuleren en 

aanwakkeren.   

Benodigde middelen: : € 41.084 (0,5 fte schaal 10 voor 2021 en 2022) 

Dekking: uit de taakstellend voor het p-budget 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

SD.2 Preventie zware zorg 

“Om de kosten binnen de perken te houden doen gemeenten er goed aan 

om hun algemeen toegankelijk en collectief aanbod te vergroten” Aldus 

de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein We 
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weten dat de compensatie vanuit het Rijk in het Gemeentefonds niet 

afdoende is voor deze maatwerkvoorzieningen. Er is dus naast een 

inhoudelijke positieve prikkel (minder belastend voor inwoners) ook een 

financiële prikkel (maatwerkvoorzieningen zijn in de regel duurder). Er is 

behoefte aan capaciteit voor een ‘combinatiefunctionaris’ Beleid Sociale 

Leefomgeving/ Wijkteams/ Servicepunt. Die kan dan op basis van 

concrete vragen van inwoners/wijkteam samen met partners actief in de 

MAG maatwerkoplossingen in ondersteuning  creëren. Dat kan 

bijvoorbeeld door begeleid vrijwilligerswerk in plaats van professionele 

dagbesteding of buddy’s of maatjes die inwoners net dat steuntje extra 

geven waardoor ze het wel zelf redden. Zo kunnen enkele successen in 

het voorkomen van inzet van zware professionele zorg  al voldoende zijn 

om kosten van extra inzet terug te verdienen. 

Benodigde middelen: € 82.167 (1,0 fte schaal 10) 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

SD.3 Pilots andere vorm van re-integratie 

Re-integratie van mensen in het arbeidsproces zorgt ervoor dat er in het 

leven van inwoners weer doel en functie komt. Het zorgt voor inkomen, 

gevoel van eigenwaarde en contacten met andere inwoners. Daarnaast 

zorgt het ervoor dat er minder mensen een beroep doen op de bijstand. 

De re-integratie zoals we die nu doen is nog veelal op de klassieke manier 

vormgegeven. Pilots met nieuwe vormen zouden een boost kunnen geven 

aan een grotere uitstroom. Indien dit effectief blijkt kan vervolginzet uit 

besparing uitkeringslasten  gefinancierd worden 

Benodigde middelen: € 41.084 (0,5 fte schaal 10 voor 2021) 

Dekking: taakstellend voor het p-budget 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

SD.4 Business control 

Het sociaal domein is een complex geheel en inmiddels een groot 

gedeelte van de gemeentebegroting. Daarmee ook een groot risico voor 

overschrijdingen van de budgetten en daarmee de begroting. Een 

businesscontroller voor het sociaal domein zorgt voor meer specifieke 

kennis op financiën van het sociaal domein en zorgt voor controle binnen 

het domein en voor een gesprekspartner namens de gemeente met 

partners.  

Benodigde middelen: € 99.540 (1 fte schaal 11/12) 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

SD.5 Toezicht/fraudepreventie en handhaving 

De huidige capaciteit voor het uitvoeren van controles en opvolgen van 

signalen van fraude is niet toereikend. De afgelopen jaren is er sprake 

van een aanzienlijke toename van PGB’s waardoor er meer sprake kan zijn 

van zorgfraude. Een beperkte incidentele extra inzet kan duidelijk maken 

of meer inzet om fraude op te sporen of te voorkomen financieel 

voldoende oplevert om deze formatie structureel te maken. 

Benodigde middelen: € 59.608 (0,5 fte schaal 9/10) 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: afwijzen 
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SD.6 Inzet op transformatie van beleid en verkrijgen van grip en invloed 

Als we kijken naar de open -einde regelingen hebben we die als gemeente 

veelal vormgegeven in regionale samenwerkingsverbanden met andere 

gemeenten. Het is hierin moeilijk manoeuvreren als individuele gemeente. 

Hiervoor is tijd, aandacht en aanwezigheid nodig op de strategisch 

belangrijke momenten. Kijkend naar de afgelopen jaren is er consequent 

gekozen voor prioritering en minder tijdsbesteding per onderwerp in 

plaats van formatieve uitbreiding. Dit heeft in twee jaar geleid tot een 

beeld van Katwijk in de regio van afwezigheid. Inmiddels hebben we deze 

beeldvorming weer weten te keren door onszelf op strategische plekken 

te laten zien. Een volgende slag zou zijn om niet alleen aanwezig te zijn 

maar om ook agenda bepalend te zijn en de besluitvorming in ons 

voordeel te beïnvloeden. 

Benodigde middelen: € 93.590 (1 fte schaal 11). 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: afwijzen 

 

SD.7 Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen 

Begin 2019 is ervoor gekozen om binnen het toenmalig team WMO een 

extra fte in te zetten op de voorbereiding van de komst van beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze medewerkers zoeken onder 

andere naar oplossingen binnen het lokale voorziening in plaats van de 

dure regionale voorzieningen. In 2019 is ervoor gekozen om dat voor 

2019/2020 te financieren vanuit de stelpost Coalitieakkoord Zorg en per 

2021 vanuit de Rijksuitkering voor de gedecentraliseerde uitkering voor 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doordat deze 

decentralisatie is uitgesteld is er voor 2021 nog geen dekking voor deze 

fte, die als wel structureel is ingezet. De overige middelen kunnen 

incidenteel worden ingeleverd voor de begroting 2021. 

Benodigde middelen: € 93.590  (1 fte schaal 11 voor 2021) 

Dekking: incidentele stelpost zorg  

Wat adviseert u de raad: honoreren 
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma volksgezondheid en milieu zijn: 

7.1 Volksgezondheid 

7.2 Riolering  

7.3 Afval  

7.4 Milieubeheer  

7.5 Begraafplaatsen en crematoria  

In dit hoofdstuk worden de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer 

toegelicht. Riolering en afval betreffen gesloten systemen. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Volksgezondheid 

De budgetten worden ingezet voor preventie en informatie op het gebied 

van gezondheid en gezonde leefstijl. We voeren hier geen taken zelf op 

uit maar subsidiëren of contracteren partijen hiervoor. De RDOG als 

gemeenschappelijke regeling is hierin een belangrijke speler die veel 

taken uitvoert als het gaat om de algehele volksgezondheid en vooral 

wettelijke taken uitvoert voor de gemeente. 

Riolering 

Onder dit taakveld wordt het beheer en onderhoud aan ons rioolstelsel 

verantwoord, alsmede de beleidsopgaven op het gebied van 

klimaatverandering en waterkwaliteit zoals opgenomen in het Integraal 

Afvalwater Ketenplan (IAWKP). 

Milieubeheer 

Binnen dit programma voeren we de doelen uit van de Omgevingsvisie op 

het gebied van omgevingskwaliteit (lucht, water, bodem, ecologie, geur, 

geluid, externe veiligheid, stikstof, energietransitie, waar onder warmte, 

klimaatadaptatie/ duurzaamheid. De Omgevingsdienst Midden Holland 

geeft namens de gemeente Katwijk invulling aan een deel van de 

wettelijke taken op het gebied van milieubeheer.  

Daarnaast werken we aan de hand van de duurzaamheidsagenda aan het 

beleidsmatig en concreet vormgeven van de duurzaamheid in Katwijk. In 

de duurzaamheidsopgave is de samenwerking in regionaal, nationaal en 

internationaal verband absolute noodzaak. De opgave vraagt om creatieve 

oplossingen in aanpak, techniek en ruimtegebruik. De manier waarop we 

met de partners de doelstellingen rond duurzaamheid operationeel 

maken in de planontwikkeling Hoornes en PLV, is richtinggevend voor 

andere projecten en voor andere overheden. Dit doen we met onze 

wijkgerichte 

aanpak. 

 

De raad heeft beperkt invloed op de  gesloten systemen van riolering en 

afval. Het is mogelijk om ervoor te kiezen een niet kostendekkend tarief 

aan de inwoners in rekening te brengen of investeringen goed c.q. af te 

keuren waardoor de afschrijvingslasten binnen deze systemen toe- en 

afnemen. Het saldo op deze taakvelden is het gevolg van de 

extracomptabele berekening van deze heffingen. Zo bevindt de 

toegerekende overhead zich in programma 0. 

De overige taakvelden hebben een budgettaire omvang van € 5.681.440. 

De bijdrage aan de GGD, ODMH en BGSR (gemeenschappelijke regelingen) 

(68%) leggen beslag op het merendeel van de beschikbare middelen. De 
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raad kan invloed uitoefenen door gezamenlijk met andere gemeenten in 

gesprek te gaan over het dienstenpakket. De invloed is echter beperkt 

doordat de GGD een landelijk beleid voert. Onder de overige goederen en 

diensten kan de raad invloed uitoefenen op de uitgaven die worden 

gedaan aan derden (10%) op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast 

kan de raad invloed uitoefenen op de salarissen en inhuur van derden 

(samen 16%).  

 

Welke richting willen we op 

Volksgezondheid  

De gemeentelijke activiteiten (RDOG, preventie GGZ, verslavingszorg, etc.) 

dragen bij aan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen. 

Preventieve voorzieningen zijn het uitgangspunt. Op tijd hulp bieden 

en ingrijpen waar nodig voorkomt grotere problemen of problemen op 

langere termijn. Daarmee besparen we op de inzet van dure 

specialistische voorzieningen. Op het terrein van de RDOG wordt, zoals is 

afgesproken met de RDOG, en overeenkomstig de zienswijze die de raad 

heeft gestuurd, bekeken welke besparingsmogelijkheden er zijn. Ook 

blijven we alert op mogelijkheden om tot effectieve en efficiënte inzet van 

middelen te komen.  

Milieubeheer 

We richten ons, naast onze wettelijke taken, op taken waarvoor we 

middelen van derden krijgen, zoals de middelen van het Rijk voor onze 

gebiedsgerichte aanpak in de Hoornes en andere wijkaanpakken vanuit 

de nog op te stellen Warmtevisie. Het initiatief van inwoners en 

ondernemers in hun bijdragen aan duurzaamheid, individueel of 

collectief, staat centraal. De transitie op onze klimaatdoelstellingen moet 

met name binnen de locatie- en gebiedsontwikkelingsaanpak vorm en 

inhoud krijgen. Het gemeentelijk budget op bovenwettelijke taken wordt 

beperkt, maar blijven we wel doen, door onder meer het tempo omlaag te 

brengen en keuzes te maken (de beschikbare energiesubsidies worden 

lager, inzet om groene daken te stimuleren wordt lager, de 

duurzaamheidskrant wordt digitaal uit te geven en de 

energieambassadeurs zullen efficiënter met het budget wijkaanpak 

moeten omgaan). Het wettelijk verplichte Energieloket, de 

duurzaamheidsprijs en de wijkaanpak met energieambassadeurs blijft in 

stand. De gemeentelijke bijdrage aan het netwerk 20duurzaamheid20 zal 

moeten worden beperkt of beëindigd. Het behalen van de doelstellingen 

voor 2050 wordt meer bepaald door een combinatie van gemeentelijke 

inzet en de inzet van maatschappelijke partners/ de gemeenschap als 

geheel. 

Riolering 

Bij het versoberen van het wegonderhoud proberen wij het verhard 

oppervlak zoveel mogelijk terug te dringen en te kijken waar klimaat-

adaptieve maatregelen in de buitenruimte toegerekend kunnen worden 

aan het gesloten systeem riolering  (zie verder M6). 

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie M.1: Samenwerkingsverbanden  

Binnen dit programma bestaan een aantal samenwerkingsverbanden 

 Op de bijdrage aan de Omgevingsdienst is op korte termijn geen 

bezuinigingen mogelijk. Op de bijdrage aan Holland Rijnland idem. 

Deze is gebaseerd op inwonertal en uitgevoerde/ uit te voeren 
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taken met bijbehorende overhead. Het is wel mogelijk om, 

afhankelijk van eventuele behoefte aan her prioritering en 

noodzaak, bij de ODMH en Holland Rijnland in collectief verband 

met overige aangesloten gemeenten actie te ondernemen. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe focus op 

taakstelling/aangescherpt dienstverleningspakket. 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: paars 

• De GGD voert een landelijk beleid waarop de gemeente beperkt 

invloed kan uitoefenen. Er is al eerder akkoord gegeven op het 

programma RDOG 2020-2024 en ook op de meerjarenbegroting. 

Daarin is al aangegeven dat er minder kosten gemaakt moeten 

worden. Deze ombuigingen hebben effect op de 

meerjarenbegroting van de RDOG en daarmee ook al op de 

meerjarenbegroting van de RDOG. Het gaat dan om een beperking 

van de kostenstijging. 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: groen  

 

Bezuinigingsoptie M.2: Energie/ Duurzaamheid 

Onder de noemer Energie/ Duurzaamheid valt de mogelijkheid van 

bezuinigen op Energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, diverse 

activiteiten als de duurzaamheidskrant, inhuur en het schrappen van 

onderzoek naar grootschalige energieopwekking. Wellicht is voor dit 

laatste onderwerp financiering vanuit het Rijk op termijn beschikbaar. De 

overige taken blijven we wel doen,  maar met minder middelen. Dit geldt 

niet voor de onderdelen waarvoor we rijksmiddelen beschikbaar hebben, 

zoals de wijkgerichte aanpak Hoornes. 

Met de middelen die we beschikbaar houden(in totaal € 185.000), worden 

de opgaven gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid (geen 

wettelijke verplichting, maar wel maatgevende taken) en energie. Voor dit 

laatste is een directe relatie met de landelijke en regionale opgaven uit 

het klimaatakkoord en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Een 

verschuiving van gemeentelijke middelen naar Rijksmiddelen brengt een 

mogelijk risico met zich mee, als deze middelen uiteindelijk verminderd 

worden of niet worden verstrekt (op de energie- en warmtetransitie), 

namelijk dat onze doelstellingen voor 2050 niet tijdig gehaald worden. 

De trend is overigens dat we meer middelen van het Rijk krijgen. 

Financiële opbrengst: € 181.800 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie M.3: Subsidie en communicatie milieubeheer 

Op de bijdrage aan het Natuurcentrum kan worden bezuinigd. Subsidies 

dienen in hun algemeenheid wel stapsgewijs afgebouwd te worden via 

subsidiebeleid op afbouw subsidies inclusief een redelijke termijn. Het 

gevolg is dat de bedrijfsvoering van het centrum onder druk komt te 

staan met als effect minder betrokkenheid en bewustzijn van inwoners.  

Financiële opbrengst: € 39.700 

Wat adviseert u de raad: rood, behalve milieubeheer communicatie: groen 

(€ 2.700) 
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Bezuinigingsoptie M.4: Volksgezondheid 

De opties voor bezuinigingen vallen in een aantal onderdelen uiteen 

 Collectieve Preventie GGZ meer lokaal organiseren 

Momenteel wordt dit regionaal georganiseerd. Door de inzet lokaal 

te organiseren, is een besparing mogelijk (via een 

afbouwconstructie). Bespaard wordt met name op algemene, 

aanbodgerichte cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen 

over verschillende psychische aandoeningen. De lokale inzet kan 

naar verwachting voor rond de € 35.000 worden vormgegeven 

tegen de € 77.000 die het nu regionaal kost. Het effect van deze 

optie is beperkt: we dragen minder bij aan voorzieningen die 

nauwelijks door inwoners van Katwijk worden bezocht en zetten in 

een lokale setting het geld effectiever in. 

Financiële opbrengst: € 42.000  

Wat adviseert u de raad: rood 

 Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ/Verslavingszorg 

De gemeente voorziet in twee aparte locaties. Een voor GGZ en een 

voor verslavingszorg. Technisch gezien kunnen deze twee locaties 

gecombineerd worden. Inhoudelijk gezien is het combineren 

onverstandig vanwege de uiteenlopende problematiek. Het effect 

kan zijn dat de opvang door combinatie niet productief zijn en 

weerstand oproepen bij aanbieders. 

Financiële opbrengst: € 56.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

 Nazorg ex-gedetineerden (max. €36.000,-) bijdrage verminderen 

Vloeit voort uit landelijk samenwerkingsmodel met Ministerie van 

Justitie in 2009. De wijze van uitvoering is niet vastgelegd. Leiden 

betaalt als centrumgemeente €79.079 Katwijk heeft dit bedrag 

aangevuld met € 36.219 vanwege het bestuurlijk belang dat hier 

aan gehecht wordt. Mede door deze extra inzet betalen we een 

lagere bijdrage aan het Veiligheidshuis omdat wij dit als gemeente 

zelf organiseren. Minder effectieve inzet op nazorg ex-

gedetineerden betekent een toename van het risico op recidive. 

Verwachting is dat het een wettelijk taak gaat worden als 

onderdeel van de decentralisatie Maatschappelijke Zorg. 

Financiële opbrengst: € 36.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

 Bezuinigen MAG opdrachten sociale veiligheid en gezondheid + 

gezonde leefstijl 

Betreft beiden voorkomen dure zorg. 

Financiële opbrengst: € 449.752 

Wat adviseert u de raad: rood: rood 

 

Bezuinigingsoptie M.5: Meeuwenoverlast 

Het bestrijden van meeuwenoverlast is een service aan bewoners en 

bedrijven in Katwijk en wordt uitgevoerd in samenwerking met andere 

kustgemeenten. Het is geen wettelijke taak en het budget kan worden 

geschrapt.  

Financiële opbrengst: € 33.000 

Wat adviseert u de raad: groen 
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Bezuinigingsoptie M.6: toerekenen kosten klimaatadaptatie aan gesloten 

circuit riolering. 

De mogelijkheden om de kosten van maatregelen in de openbare ruimte, 

die bijdragen aan klimaatadaptatie, worden momenteel nog niet volledig 

benut. Voorgesteld wordt om klimaat adaptieve maatregelen die gedekt 

zouden worden uit budgetten/investeringen voor wegen en groen, zoveel 

als mogelijk onder te brengen binnen dit gesloten circuit. Dit leidt tot een 

stijging van de rioolheffing. 

Zie verder hoofdstuk Investeringen: I.7. 

 

Bezuinigingsoptie M.7 grafrechten verhogen 

Uit onderzoek met omliggende gemeenten blijkt dat de gemeente Katwijk 

een relatief lagere kostendekkendheid voor grafrechten hanteert, ook de 

kosten voor de graven zijn relatief laag. 

gemeente Algemeen graf 

  

Katwijk 390 / 15 jaar 

Noordwijk  964 / 10 jaar 

Lisse 570 / 10 jaar 

Hillegom 580 / 10 jaar 

De termijnen die wij hanteren van 15 en 30 jaar voor de graven hangt 

samen met het verteren van de lijken in de grond. Door de 

grondsamenstelling verteren de stoffelijke overschotten langzamer 

waardoor we dus minimaal 15 jaar moeten hanteren voor grafrust in 

plaats van de termijnen bij ander gemeenten die met 10 jaar kunnen 

werken. Voorstel is om de kosten van een algemeen graf naar € 870 euro 

voor 15 jaar te verhogen. De kosten voor de overige graven worden op 

eenzelfde wijze verhoogd. Het effect van deze optie is een stijging van de 

kosten van graven en daarmee de kostendekkendheid.  

Financiële opbrengst: € 65.000  

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Welk beleid en investeringen kan niet uitgevoerd/geïmplementeerd 

worden wegens ontbrekende financiële dekking 

Niet van toepassing. 
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Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 

en stedelijke vernieuwing 

Inleiding 

De taakvelden binnen het programma volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en stedelijke vernieuwing zijn: 

8.1 Ruimtelijke ordening 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  

8.3 Wonen en bouwen. 

In dit hoofdstuk worden deze taakvelden als geheel toegelicht. 

 

Wat doen we voor dat geld en welke invloed heeft de raad? 

Binnen dit programma voeren de doelen van onze Omgevingsvisie uit op 

het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, op lokaal niveau en op 

bovenlokaal niveau, samen met de regio. In andere woorden: Bouwen om 

erin te kunnen wonen en werken, ook voor kwetsbare doelgroepen. Dit 

doen we door onder meer de Woonagenda uit te voeren, te helpen 

verdichten in bestaand bebouwd gebied, PLV (Projectlocatie Valkenburg) 

helpen realiseren, het RAK (Ruimtelijke Afwegingskader) toe te passen en 

de kansen die de Omgevingswet biedt te benutten, inclusief de 

mogelijkheden benutten van betere businesscases: meer kostendekkende 

grondexploitaties, aangescherpte anterieure overeenkomsten en Wabo-

inkomsten. De gemeente bouwt niet zelf, dat doen commerciële en 

maatschappelijke partners: projectontwikkelaars, Dunavie, maar ook 

kleinere initiatiefnemers met wie we allianties aangaan en wie we 

helderheid en duidelijkheid bieden aan samenwerkings-, initiatieven- en 

omgevingstafel. De raad stelt hierbij het kaderstellende beleid vast. 

 

Vanuit de lasten bekeken heeft bijna 70% van de budgetten heeft 

betrekking op de grondexploitatie voor woninglocaties, inclusief de aan- 

en verkoop van gronden, correcties op de boekwaarden en mutatie van de 

reserves. De raad oefent hier invloed op uit door grondexploitaties vast te 

stellen inclusief het bijbehorende financiële plaatje. Daarnaast bevat dit 

programma budgetten voor salarissen, waarvan het merendeel direct in 

verband staat met de grondexploitaties in de vorm van uitvoering of 

benodigd beleid. De baten van dit programma bestaan voor 72% uit de 

verkopen van grond en bijdragen aan initiatieven voor “zelfrealisatie” en 

voor 10% uit WABO leges. De raad oefent hier invloed op uit door het 

vaststellen van de lokale heffingen per kalenderjaar. 

 

Welke richting willen we op? 

De middelen die voor programma 8 ter beschikking worden gesteld 

bepalen de mate, tempo en aard waarin aan de verwachtingen van de 

raad kan worden voldaan. In dit programma zit namelijk het motorblok 

dat deze hele bouwopgave strategisch ruimtelijk, volkshuisvestelijk, 

planologisch en plan juridisch begeleidt, onder de Omgevingswet en aan 

Samenwerkings-, Initiatieven- en Omgevingstafel. Een motorblok dat om 

structurele capaciteit vraagt. Extra begeleiding die zich vervolgens 

uitdrukt in versnelling (samenwerking met projectontwikkelaars, Dunavie 

e.d.), nieuwe bouwinitiatieven en omgevingsvergunningaanvragen (die 

aan de voorkant een vlotte, duidelijke en heldere ja/nee of ja, mits 

benadering krijgen). 
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Bouwen, is de meest urgente en belangrijke opgave. We nemen in 

toenemende mate een proactieve en intensieve regie rol op ons die 

anders dan voorheen leidt tot: 

 veel meer sturing via het nieuw te creëren instrumentarium op 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ook onder de 

Omgevingswet); 

 samenwerking met de partijen die ‘het doen’, die de bouwopgave 

daadwerkelijk realiseren. 

Willen we als gemeente in de buurt komen van de opgaven uit de 

Omgevingsvisie om het bestaande bebouwde gebied te versterken en de 

potentiële bevolkings- en werkgelegenheidsgroei te faciliteren, dan 

moeten we de aangescherpte regie in handen nemen aan de genoemde 

tafels, hierin samen met grote en kleine partijen optrekken en de 

uitvoering optimaal organiseren. De condities waarbinnen we onze 

woningbouw realiseren zijn drastisch veranderd; het aantal gemeentelijke 

grondexploitaties is flink afgenomen en uitleglocaties zijn of worden in 

grote mate al voorzien van woningen (PLV) waardoor we op lastige 

binnenstedelijke locaties terugvallen. Lastige locaties die zonder extra 

gemeentelijke inzet en capaciteit niet van de grond komen. Lastige 

locaties waarvoor we anderen, projectontwikkelaars, Dunavie, maar ook 

kleinere initiatiefnemers, hard nodig hebben. Daarbij constateren we ook 

dat er weinig rek meer zit in de capaciteit van onze infrastructuur om de 

gemeente en de verschillende kernen te ontsluiten. 

 

Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie R.1: Samenwerkingsverbanden 

Op de bijdrage aan Holland Rijnland is op korte termijn geen bezuiniging 

mogelijk. De bijdrage is gebaseerd op inwonertal en uitgevoerde/ uit te 

voeren taken met bijbehorende overhead. Op korte termijn zijn hier geen 

bezuinigingen op mogelijk. Het is wel mogelijk om, afhankelijk van 

eventuele behoefte aan her prioritering en noodzaak, dat in collectief 

verband met overige aangesloten gemeenten te doen. Bijvoorbeeld in de 

vorm van een nieuwe focus op taakstelling/ aangescherpte taken. 

Financiële opbrengst: € 0 

Wat adviseert u de raad: paars 

 

Bezuinigingsoptie R.2 Verhoging WABO leges en leges 

evenementenvergunningen 

Uit het onderzoek van BMC (oktober 2018) is naar voren gekomen dat de 

WABO leges niet kostendekkend zijn. In 2020 is de kostendekkendheid 

verhoogd van 52% naar 68%. De WABO leges kunnen nog eens met 10% 

verhoogd worden. Een apart voorstel hiertoe is opgesteld en wordt 

binnenkort voorgelegd aan de raad. 

Financiële opbrengst: € 172.550 

Wat adviseert u de raad: groen 
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Bezuinigingsoptie R.3 vrijval stelpost coalitie wonen en PLV 

Dit betreft middelen die bij de coalitievorming beschikbaar zijn gesteld 

om opgaven gericht te ondersteunen. 

 De middelen uit de stelpost wonen zijn nodig voor de uitwerking 

van het Actieplan Wonen en Zorg, waarbij de ontwikkeling van de 

ouderen en kwetsbare doelgroepen en benodigde woonvormen 

wordt geïnventariseerd, de mismatch tussen vraag en aanbod 

wordt bepaald en de strategie bepaald om te komen tot de 

gewenste woonzorgstructuur. Daarnaast wordt ingezet op de 

samenwerking met ontwikkelaars, makelaars en Dunavie aan de 

Samenwerkingstafel Woningbouw over de programmering van de 

bouwplannen en de opgaven betaalbare bouw voor lage inkomens 

en middeninkomens. Voor de uitvoering van jaarschijf 2021 van de 

Woonagenda is aan de raad in oktober 2020 voorgesteld € 55.000 

incidenteel beschikbaar te stellen. Er resteert dan een bedrag van € 

10.000. Eind 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma van de 

Woonagenda geactualiseerd en waar nodig wordt een beroep 

gedaan op de stelpost voor wat betreft 2022 en 2023. We voorzien 

een onderschrijding vanaf 2023 van € 30.000. 

Financiële opbrengst: € 65.000 

Wat adviseert u de raad:  rood 

 In de Hoornes wordt gewerkt aan een pilot vooruitlopend op de 

implementatie van de Omgevingswet. Deze pilot is een samenspel 

van het fysieke en sociale domein in samenwerking met 

maatschappelijke partners. De implementatie van de 

omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022, de pilot moet 

doorlopen om een soepele implementatie verder voor te bereiden. 

Financiële opbrengst: € 110.000  

Wat adviseert u de raad:  rood 

 In de komende jaren wordt Projectlocatie Valkenburg ontwikkeld 

tot een nieuwe wijk in Katwijk met 5600 woningen. Om deze 

locatie een aantrekkelijke woongebied te laten zijn, waar veel plek 

is voor openbaar groen en water, waar plek is voor jong en oud en 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zal de komende jaren veel 

inzet nodig zijn. De middelen gereserveerd in de stelpost voor 

Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer kunnen om deze reden niet 

komen te vervallen. 

Financiële opbrengst: € 470.000 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Welk beleid en investeringen kan niet 

uitgevoerd/geïmplementeerd worden wegens ontbrekende 

financiële dekking 

RD.1:  Woonagenda 

De uitwerking en uitvoering van de Woonagenda, de verdichtingsopgave 

en Prestatieafspraken kunnen niet worden opgepakt bij gebrek aan 

structurele capaciteit (Woonbeleid advies- en ondersteuning). Bij de 

Woonagenda is incidenteel budget ter beschikking gesteld voor de 

meeste nijpende korte termijnacties. De beleidscyclus op bovengenoemde 

onderwerpen vraagt om een meer permanente invulling van de 

volkshuisvestelijke capaciteit boven op de huidige 2 fte. 
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Benodigde middelen: € 199.080 per 2022(2 fte schaal 11/12).  

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

RD.2 Regisseur initiatieven tafel 

De initiatieventafel is nog in oprichting. We hebben geen capaciteit voor 

een procesregisseur die vraag en aanbod, gebieden en thema’s snel en 

adequaat bij elkaar brengt. Een rol of functie die meer en meer nodig zal 

zijn naarmate de bouwopgave complexer wordt binnen de verdichting. De 

procesregisseur vormt ook de schakel tussen beleid, vergunningen, 

projecten en beheer. Voor de jaren 2021 en 2022 starten we met pilots. 

Inzet is om de ambtelijke capaciteit zoveel mogelijk op de 

initiatiefnemers te verhalen, hetzij via anterieure overeenkomsten, hetzij 

via leges. 

Benodigde middelen: € 236.957 (2,3 fte schaal 10/ 12, incidenteel 

2021/2022).  

Dekking: taakstellend voor het p-budget 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

RD.3 Het Omgevingswetinstrumentarium 

Het huidige ruimtelijk instrumentarium en het nieuwe instrumentarium 

onder de Omgevingswet (Omgevingsvisie, -programma en –plan) – zijn 

randvoorwaarden voor de duurzame bouwopgave. Er is behoefte aan 

capaciteit ten behoeve van het steeds actueel houden van dit 

instrumentarium (meer dan vroeger) en de verschuiving van toetsing 

achteraf naar het vooroverleg, aan de - Initiatieven- en Omgevingstafel; 

beiden op een hoogwaardig strategisch planologisch- en juridisch niveau. 

Capaciteit die onvoldoende beschikbaar is binnen de organisatie 

(Planologisch- en plan juridische advies- en ondersteuning).  

Benodigde middelen: € 100.000 (1 fte schaal 12 vanaf 2022). 

Dekking: meerjarenperspectief 

Wat adviseert u de raad: honoreren 

 

RD.4 Subsidies uit het Nationaal Groeifonds en de Woondeal 

De gemeente staat de komende jaren voor een forse binnenstedelijke 

verdichtingsopgave met de toevoeging van grote aantallen betaalbare 

nieuwbouwwoningen, herstructurering en verduurzaming van de 

bestaande woningvoorraad en investeringen ten behoeve van het 

vestigingsklimaat voor bedrijven en het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de gemeente. Het bereiken van de kwantitatieve en kwalitatieve 

ambities van de gemeente komen vanwege de forse financiële implicaties 

onder druk te staan. 
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We willen zoveel mogelijk inzetten op vormen van cofinanciering, door 

middel van subsidies vanuit Europa, rijk of provincie (Nationaal 

groeifonds, Woningbouwimpuls, MIRT-gelden etc. ) en bijdragen van 

derde partijen. Daar liggen grote kansen om knelpunten weg te nemen 

zonder daarbij in te boeten op onze ambities. De mate waarin 

geprofiteerd kan worden van deze geldstromen is afhankelijk van 

subsidiecriteria en van de beschikbare middelen die de gemeente daarbij 

zelf kan inzetten. Het positieve effect van deze inzet valt daarom nog niet 

te kwantificeren, maar het is van belang om bedragen te reserveren, 

zodat wanneer zich een kans voordoet daarin snel geschakeld kan 

worden. 

Benodigde middelen: PM. 

Dekking: vanwege het strategische karakter van de investeringen kan 

dekking gevonden worden vanuit de Bestemmingsreserve Strategische 

Investeringen (BSI). 

Wat adviseert u de raad: honoreren. 
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Investeringen 

Inleiding 

In het huidige meerjarenperspectief wordt uitgegaan van een ambitieuze 

investeringsagenda tot 2030. Het gaat over uitbreidingsinvesteringen, 

vervangingsinvesteringen en investeringen in gesloten systemen. De 

uitbreidingsinvesteringen hebben met name betrekking op mobiliteit en 

scholen. Daarnaast is een groot deel van de investeringsagenda 

opgebouwd uit vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn om 

bestaande voorzieningen op peil te houden.  

 

Wat doen we voor dat geld  

Investeringen leiden tot afschrijvingslasten en rentelasten, samen 

kapitaallasten genoemd. De afschrijvingslasten worden (samen met de 

rentelasten) toegedeeld aan de programma’s 0 tot en met 8. Het 

zwaartepunt van deze lasten bevindt zich in programma 0 (taakveld 0.3 

vastgoed), programma 2 (taakveld 2.1 verkeer en wegen), programma 4 

(onderwijs), programma 5 (taakveld 5.2 sportaccommodaties) en 

programma 7 (taakveld 7.3 riolering). De investeringsagenda heeft, in 

combinatie met opgeleverde investeringen, een grote invloed op de 

schuldenpositie van de gemeente Katwijk. Ook leggen de geplande 

investeringen in de vorm van afschrijvingslasten een steeds groter beslag 

op de beschikbare exploitatiemiddelen van de gemeente Katwijk. 

Daardoor wordt de begroting minder flexibel en is er steeds minder 

ruimte voor overige (wettelijke) taken, opgaven en nieuwe initiatieven. 

Zowel het oplopen van de schuldpositie als de toename van het aandeel 

afschrijvingslasten op de exploitatie zijn wat het college betreft 

ongewenste ontwikkelingen. 

 

Welke richting willen we op 

Het college onderzoekt verschillende richtingen om de huidige niveaus 

van investeringen en afschrijvingslasten te beheersen: 

1. Temporiseren investeringsagenda 

2. Introductie afschrijvingsplafond 

 

Ad 1: bevriezen investeringsagenda 

In de afgelopen periode is de investeringsagenda verschillende malen 

doorgelicht met het oog op de juiste toewijzing van budgetten en periode 

van voorbereiding en uitvoering. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid 

om afspraken aan te passen, de status van de aanbesteding en de 

samenhang met andere projecten. Het college heeft op 14 juli 2020 een 

volgende stap gezet en heeft voor € 125 miljoen aan investeringsplannen 

aangewezen waar het procedureel nog mogelijk is om de investering te 

temporiseren of om af te zien van de investering. Globaal komt dit neer 

dat alle investeringen (met uitzondering van de gesloten circuits en 

vervangingsinvesteringen) waarvan de uitvoering gaat starten in 2021 zijn 

bevroren. Dit gaat voorbij aan de beweging die wij als college willen 

maken en de plannen die wij hierover eerder aan uw raad hebben 

voorgelegd. Financieel zorgt dit voor een verlaging van € 3,2 miljoen aan 

jaarlijkse afschrijvingslasten. Met het bevriezen van de investeringen in 

MIP zijn ook een aantal investeringen bevroren die we hebben ingezet als 
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oplossing voor een bezwaarprocedure ten aanzien van het 

bewegingsonderwijs.  

 

De afschrijvings- en kapitaallasten die verbonden zijn aan het bevroren 

deel van de investeringsagenda zijn gepresenteerd in het 

meerjarenperspectief op de regels beïnvloedbare investeringen en rente 

leningen over beïnvloedbare investeringen. De sterke stijging in 2025 

wordt veroorzaakt doordat het IHP-PO in zijn geheel in het 

meerjarenperspectief 2021-2025 is opgenomen. De investeringsagenda 

bevat uitsluitend voorstellen die aan uw raad zijn voorgelegd. Nieuwe 

investeringen behorende bij vastgesteld beleid waar nog geen 

uitvoeringsplan voor opgesteld is, maken geen onderdeel uit van de 

investeringsagenda.  

 

Meerjarenbeeld inzicht bezuinigingen Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel ) 

Dekkingsplan 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Geactualiseerd begrotingssaldo -172   
 

-80 364 -30 44 

Beïnvloedbare investeringen (bevriezen-lijst) -49  
 

-207 -1.024 -1.075 -3.228 

Rente leningen over beïnvloedbare 
investeringen 

-9 
 

-42 -222 -418 -839 

Nog openstaande ombuigingen -1.436   
 

-1.212 -1.212 -1.212 -1.212 

Uitvoeringskosten nieuw beleid PM PM PM PM PM 
 

Minimaal bedrag bezuinigingen -1.666     -1.541 -2.094 -2.735 -5.236 

 

De bevroren investeringen vallen uiteen in twee delen: 

I)  uitbreiding scholen 

II)  overige investeringen 

 

 Ad I: uitbreiding scholen 

Uw raad heeft in november 2019 een besluit genomen over het Integrale 

Huisvestingsplan voor het primair onderwijs (IHP-PO). De totale 

investering (exclusief bijdrage derden) valt uiteen in: 
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Categorie 

 

Omschrijving 

Afschrijvings-

termijn 

Investerings-

krediet 

B 

Ꙭ Renovatie toiletgroepen A-vleugel Kon. 

Julianalaan 3 

25 55.319 

B Ꙭ Warmtepomp gemeentehuis 20 180.540 

B Ꙭ Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2022 20 150.000 

B Ꙭ Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2023 20 150.000 

B Ꙭ Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2024 20 150.000 

B Ꙭ Aanleg passeervlakken Mallegat 30 130.000 

C Ꙭ Uitvoering wegenbeleidsplan 2024, ambitie 60 205.318 

C Ꙭ Herin openbare ruimte Hoornespassage 45 1.732.913 

C Ꙭ Herinrichting Hoftuinplein 45 337.239 

C Ꙭ Herinrichting Voorstraat, ambitie          45  147.134 

C Ꙭ IGA `t Joght, ambitie 60 340.185 

C Ꙭ IGA Cleijn Duin, ambitie 60 684.172 

C Ꙭ IGA Kalkoven, ambitie 60 579.081 

C  Parkeerterrein Noordwijkerweg 45 1.200.000 

C Ꙭ Rehabilitatie Sandtlaan RB  **, ambitie 45 1.321.258 

C Ꙭ Rotonde industrieweg 45 113.607 

C Ꙭ Uitvoering wegenbeleidsplan 2022, ambitie 40 205.318 

C Ꙭ Uitvoering wegenbeleidsplan 2023, ambitie 40 205.318 

C Ꙭ Verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3 20 2.251.911 

B Ꙙ Vervanging kunstgras Kooltuin (hoofdveld) 10 620.670 

B Ꙙ Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe 20 144.339 

B 

Ꙙ Renovatie toiletgroepen wijkgebouw  't 

zandgat 

20 70.074 

B Ꙙ Renovatie toiletgroepen Jeugdsociëteit Scum 20 115.158 

B 

Ꙙ Aanpassen akoestische voorziening Sporthal 

Cleijn Duyn 

20 200.000 

B 

Ꙙ Dorpshuis Valkenburg renovatie 

kleedaccommodatie 

20 266.000 

B Ꙙ Aanpassen entree Sporthal Cleijn Duin 20 138.000 

B Ꙙ Aanbrengen platformlift Huize Callo 25 46.500 

C Ꙙ Groenvoorziening Biltlaan Noord westzijde 20 300.000 

C Ꙙ Nieuwbouw wijkgebouw De Wiek Molenwijk 40 1.858.000 

C Ꙙ Nieuwbouw wijkgebouw Hoornes Rijnsoever 40 1.858.000 

C Ꙙ Renovatie jongerencentrum Scum 20 544.374 

C Ꙙ Renovatie/ uitbreiding Waterbos 40 2.052.816 

A  Cameratoezicht Andreasplein 5 30.480 

A  Verleggen fietspad nabij Ambachtsweg 2 45 162.571 

A  Reconstructie Rijnsburgerweg 45 2.176.653 

A  

Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur, vb-

krediet 

45 51.004 

A  Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur 45 1.431.841 

B  Toren Grote Kerk Rb gevelwerk 20 511.428 

B  Opslagloods en werkplaats Panbos 20 30.600 
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C IHP DEEL 2 2026-2030 40 34.326.319 

C 

IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP 2026-

2030 

40 6.860.360 

C IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP_tm 2025 40 14.398.540 

C IHP_CBS de Burcht 40 3.939.659 

C IHP_Chr. Opleidingsschool 40 5.830.289 

C IHP_Duinroos 40 7.118.645 

C IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool 40 1.489.997 

C IHP_Gymnastieklokaal Duinroos 40 1.489.997 

C IHP_Oranje Nassauschool 40 3.713.017 

C IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie basisscholen 40 19.371.283 

C IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen 40 4.161.893 

 Totaal investeringsbedrag  102.700.000 

 

De investeringen in het IHP voor het primair onderwijs leiden op termijn 

tot een toename van de afschrijvingslasten van € 2.624.642. De 

schoolgebouwen die achter blijven zijn reeds volledig afgeschreven en 

creëren daarom geen ruimte in de omvang van de afschrijvingslasten.  

 

Ad II: overige investeringen 

Uw raad heeft in de afgelopen periode benadrukt dat er meer aandacht 

moet worden besteed aan duurzaamheid en burgerparticipatie. Dit leidt 

tot hogere investeringsbijdragen voor de projecten aangeduid met “Ꙭ”. 

Gelet op het uit te voeren onderzoek naar sport- en maatschappelijke 

accommodaties (zie bezuinigingsvoorstel C.3 ) zijn de in het MIP 

opgenomen investeringen (uitbreiding, levensduur verlengend) bij dit 

type vastgoedobjecten vooralsnog op de te bevriezen lijst gezet. Het is 

mogelijk terug te komen op het voornemen deze investering uit te 

voeren, maar in de meeste gevallen moet er een alternatief aanbod 

worden gedaan. Deze projecten zijn aangeduid met Ꙙ. De overige 

investeringen hebben betrekking op investeringen die niet onder een van 

de bovenstaande beschrijvingen vallen, maar wel het karakter van een 

uitbreidingsinvestering hebben. 

 

Ad 2:  Introductie afschrijvingsplafond 

Parallel aan het bevriezen van investeringsplannen onderzoekt het college 

een voorstel voor het introduceren van een plafond voor 

afschrijvingslasten. Het betreft uitsluitend de afschrijvingslasten die 

gekoppeld zijn aan vervangings- en uitbreidingsinvesteringen die geen 

onderdeel uitmaken van de gesloten circuits. Doel van dit voorstel is om 

uw raad in staat te stellen een afweging te maken ten aanzien van 

voorstellen binnen de aldus gecreëerde investeringsruimte. De 

uitkomsten van het onderzoek worden begin 2021 verwacht en worden 

dan voorgelegd aan uw raad. 

B  Herinrichting / opwaardering Duinpark 20 104.652 

B  

Theehuis Panbos renovatie keuken en 

toiletgroep 

15 52.658 

B  

Aanbrengen isolerende beglazing Kon. 

Julianalaan 3 

20 105.876 
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Welke opties voor bezuinigingen ziet het college 

Bezuinigingsoptie I.1: Temporiseren uitvoering IHP 

De inrichting van deze scholen heeft invloed op de mogelijkheden die er 

voor een school zijn om goed en eigentijds onderwijs te bieden. 

Eigentijdse scholen leveren zo een belangrijke bijdrage aan onze opgave: 

kinderen en jongeren krijgen optimale kansen. We hebben een wettelijke 

verplichting om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. Onderzoek 

in het IHP toont aan dat bij de scholen in de eerste tranche de 

adequaatheid van de schoolgebouwen in het gedrang is. Op basis van 

leerlingenprognoses is er een noodzaak om een nieuwe school inclusief 

bewegingsonderwijs te realiseren in PLV. Daarnaast betekent 

temporiseren dat het college terug komt op afspraken die begin 2020 

zijn gemaakt met schoolbesturen. Het effect van deze optie is beperkt en 

heeft met name betrekking op de tweede tranche vanaf 2026.  

 

Het college heeft ten behoeve van een realistisch meerjarenperspectief de 

tijdlijn voor de te bouwen scholen in detail doorgenomen. De 

afschrijvingslast ultimo 2025 zoals opgenomen in de begroting 2021 

bedraagt € 2.505.074. Vooruitlopend op het onderzoek naar de 

temporisering is de raming naar beneden bijgesteld tot € 906.459. Dit is 

bereikt door deel 2 van het IHP 2026-2030 uit het meerjarenperspectief 

2021-2025 te halen en de bouw van scholen op PLV uit te stellen tot 

2026 en deze dan stapsgewijs te bouwen. 

 

Het effect van deze optie is op lange termijn beperkt omdat de benodigde 

middelen niet wijzigen maar over een langere periode wordt uitgesmeerd. 

Op basis van een voorbereidingskrediet voor de uitvoering van het IHP 

zullen we een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor  

temporisering van uitvoering van het IHP. In het meerjarenperspectief 

leidt dit tot een verlaging van de kapitaallasten, deze stromen in de 

periode na 2026 echter in fasen terug in het meerjarenperspectief. 

Financiële opbrengst: € 0 

Impact meerjarenperspectief:  € 1.598.615 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie I.2: vervallen investeringsbudgetten voor 

duurzaamheid en burgerparticipatie 

Ten behoeve van dit voorstel zijn alle investeringskredieten onder II die 

betrekking hebben op duurzaamheid en burgerparticipatie doorgenomen, 

in de tabel aangemerkt met “Ꙭ”. De onderliggende investeringen hebben 

het karakter van een vervangingsinvestering en vallen daarmee buiten de 

mogelijkheden om bezuiniging te realiseren. De afschrijvingslast ultimo 

2025 zoals opgenomen in de begroting 2021 bedraagt € 296.256. 

Vooruitlopend op specifieke voorstellen aan uw raad voor 

investeringskredieten die komen te vervallen is de raming ten behoeve 

van het meerjarenperspectief naar beneden bijgesteld tot € 185.143. Dit 

is bereikt door de plannen voor verduurzaming van het gemeentelijk 

vastgoed te versoberen.  

Het effect van deze optie is dat voor de afschrijvingslasten van deze 

investeringen geen financiële dekking hoeft te worden gevonden in het 

meerjarenperspectief. Het college komt hiermee terug op toezeggingen 
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die aan de raad zijn gedaan voor wat betreft verduurzaming en 

burgerparticipatie. 

Financiële opbrengst: € 0 

Impact meerjarenperspectief: € 111.113 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie I.3: vervallen investeringsbudgetten voor 

maatschappelijk en sportvastgoed 

Ten behoeve van dit voorstel heeft het college de investeringskredieten 

doorgenomen die betrekking hebben op maatschappelijk en sport 

vastgoed. Het college stelt vast dat deze investeringen in vrijwel alle 

gevallen onderdeel zijn van nog uit te voeren onderzoek naar de vraag of 

de gemeente dit vastgoed in eigendom moet houden of dat er op een 

andere wijze met vastgoed moet worden om gegaan. Het college heeft 

daarom in deze fase geen aanpassingen gemaakt qua tijdspad of 

investeringskredieten, maar stelt voor deze kredieten bevroren te houden 

totdat het onderzoek is afgerond. 

Financiële opbrengst: € 0 

Impact meerjarenperspectief: € 0 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie I.4: vervallen investeringsbudgetten voor overige 

investeringen 

Ten behoeve van dit voorstel heeft het college de investeringskredieten 

doorgenomen die betrekking hebben op de overige investeringen. Het 

college stelt vast dat een aantal van deze investeringen onderdeel 

uitmaken van opties voor bezuinigingen waar het college uw raad een 

groen advies heeft gegeven. Dit heeft betrekking op de investeringen in 

het Panbos (opslagloods, werkplaats, toiletgroep en keuken). Andere 

opties vragen opnieuw aandacht van uw raad of deze 

investeringskredieten passend zijn in het licht van het staande beleid en 

de krapte van het meerjarenperspectief. Het betreft de 

investeringskredieten voor het parkeerterrein aan de Noordwijkerweg, 

Reconstructie Rijnsburgerweg, Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur en 

herinrichting / opwaardering Duinpark.  

Financiële opbrengst: € 0 

Impact meerjarenperspectief: € 0 

Wat adviseert u de raad: groen 

 

Bezuinigingsoptie I.5: Verlengen afschrijvingstermijnen 

Bij de reeds afgeronde investeringen is gekeken naar de 

afschrijvingstermijn en die waar mogelijk wat kan worden opgerekt. Dit 

leidt tot een voordelig structureel effect indien het niveau van het huidige 

onderhoud ongewijzigd blijft. Voor al deze investeringen geldt dat er een 

risico is dat, hetzij er meer onderhoud gepleegd moet worden in de 

toekomst, dan wel de levensduur toch minder is. Dat betekent dan wel 

dat we rekening moeten houden met een verlate afschrijving die gedekt 

moet worden uit de Algemene reserve. Teneinde dit in voldoende mate af 

te dekken wordt dit meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 

Impact meerjarenperspectief: € 0 – 1.280.000 

Wat adviseert u de raad: rood 
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Bezuinigingsoptie I.6:  wettelijke norm IHP 

Het is mogelijk om de investeringsplannen voor het IHP lager onderwijs af 

te schalen tot op BENG-niveau (bijna energie neutraal (BENG)). 

Energieneutraal bouwen wordt in de toekomst zeer waarschijnlijk 

verplicht. Het is goedkoper om deze maatregelen direct te implementeren 

bij de nieuwbouw. Daarnaast voldoet BENG ook niet aan de 

duurzaamheidsambitie van de gemeente. 

In de plannen is uitgegaan van een aandeel van 5% op het totaal van de 

investering om te voldoen aan de hogere norm. Dit betekent dat er voor 

de bijbehorende afschrijvingen geen dekking hoeft te worden gevonden 

in het meerjarenperspectief. Op een totaal van 70 miljoen investeringen 

(100 miljoen is inclusief de uitvoeringskosten) betekent dit een mogelijke 

besparing van € 87.500. 

Impact meerjarenperspectief: € € 87.500 

Wat adviseert u de raad: rood 

 

Bezuinigingsoptie I.7: klimaatadaptieve maatregelen in gesloten circuit 

riolering 

De mogelijkheden om de kosten van maatregelen in de openbare ruimte 

die bijdragen aan klimaatadaptatie worden momenteel nog niet volledig 

benut. Voorgesteld wordt om klimaat adaptieve maatregelen die gedekt 

zouden worden uit budgetten/investeringen voor wegen en groen, zoveel 

als mogelijk onder te brengen binnen dit gesloten circuit. Dit leidt tot een 

stijging van de rioolheffing. 

Impact meerjarenperspectief: nader onderzoek is noodzakelijk 

Wat adviseert u de raad: groen 
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Bijlage 1 Financiën 

In deze bijlage vindt u de details behorende bij elk van de bezuinigingsopties. In dit detail vindt u ook de jaarschijven behorende bij de optie. 

Deze is van belang voor de samenstelling van de pakketten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2. 

 

omschrijving p
r
o
g
r
a
m

m

a
 

c
o
d
e
 

 bedrag 

bezuiniging  

bedrag 

bezuiniging  

jaarschijf 

2021 

jaarschijf 

2022 

jaarschijf 

2023 

jaarschijf 

2024 

jaarschijf 

2025 

       lasten  baten            

portikosten 
0 G1 

                                

50.000           

          

25.000  

            

25.000  

Papier en druk- en bindwerk 0 G1 

                                

23.500           

          

11.750  

            

11.750  

vervallen kredieten 9000610 en 90000498 
0 G2 

                             

200.000           

          

40.000  

         

160.000  

trap op trap af 
0 G3 

                             

100.000       

        

100.000        

OZB 0 G4     2.684.546       

opheffen gesloten systeem parkeren 
0 G5   

              

450.000   450.000                

Beheer en onderhoud vastgoed totaal variant 

1 (0.3, 0.4, 7.1) 0 G6 

                                

10.000  

                 

10.000  

    

Beheer en onderhoud vastgoed 

totaal  variant 2 0 G7 

                             

704.729  

                 

352.365  

         

352.365  

bijdrage veiligheidsregio 1 V1 0              

loonkostenontwikkeling VRMH 1 V1  PM               

veiligheidsbeleid 
1 V2 

                                

42.700       

          

10.675  

          

10.675  

          

10.675  

            

10.675  

fietscoaches 
1 V3 

                                

15.000         

          

15.000      
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afschalen inzet BOA's 
1 V4 

                                

57.650       

          

14.413  

          

14.413  

          

14.413  

            

14.413  

verkeersmaatregelen (2.1) 
2 W1 

                                         

-    

             

Versoberen wegonderhoud (2.1) 
2 W2 

                                

60.000  

                 

60.000  

    

Binnenhavens en waterwegen 

havengelden(K) 2 W3   3.500                          3.500        

Stelposten opgave verkeer / handhaven 
2 W5 

                             

100.000       

        

100.000        

Stelposten opgave verkeer 
2 W5 

                             

200.000             

         

200.000  

Economie071 
3 E1 

                                

65.000         

          

65.000      

Economie071 
3 E1 

                                

65.000         

          

65.000      

Greenport 
3 E1 

                                

30.000           

          

30.000    

Bestuurlijk Platform Visserij 
3 E1 

                                  

1.000       

            

1.000        

Katwijk marketing 
3 E2 

                                

97.500       

          

97.500        

Locatus abonnement 
3 E3 

                                  

1.000       

            

1.000        

Recreatief knooppuntennetwerk Varen en 

fietsen 3 E3 

                                  

5.000       

            

5.000        

Meetpunten strand en winkelgebied 
3 E3 

                                

10.000       

          

10.000        

Evenementensubsidies 
3 E3 

                                

30.500       

            

7.625  

            

7.625  

            

7.625  

              

7.625  

Subsidie flowerparade 
3 E3 

                                

46.000       

          

11.500  

          

11.500  

          

11.500  

            

11.500  

Onderhoud wandelnetwerk Duin en 

Bollenstreek  3 E3 

                                  

3.000       

            

3.000        
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Toeristenbelasting(K) 
3 E4   

               

90.000   

      

45.000  

     

45.000        

ondergrond strandhuisjes 3 E5   400.000   

      

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

  

100.000    

onderwijsbeleid versoberen (deel 1) 4 O1 

                             

200.000     

        

200.000          

stoppen met onderwijsbeleid (I) 4 O2 

                             

950.000       

        

237.500  

        

237.500  

        

237.500  

         

237.500  

stoppen met onderwijsbeleid (II) 4 O2 

                             

150.000     

        

150.000          

Leerlingenvervoer 
4 O4 

10.000      
            

2.500  

            

2.500  

            

2.500  

              

2.500  

Erfgoedplatform (5.5) 
5 C1 

                                

10.000  

               

10.000  

      

Publieksgerichte voorlichting 

archeologie(5.5) 5 C1 

                                  

2.500  

               

2.500  

        

Externe advisering monumenten(5.5) 
5 C1 

                                  

5.000  

               

2.500  

              

2.500  

    

Open monumentendag (5.5) 
5 C1 

                                

10.550  

                 

5.275  

            

5.275  

    

Publieksgerichte voorlichting monumenten  

(5.5) 5 C1 

                                  

1.000  

               

1.000  

        

Externe advisering archeologie (5.5) 
5 C1 

                                  

5.000  

               

2.500  

              

2.500  

    

Presentiegelden (5.5) 
5 C1 

                                  

2.500  

                 

2.500  

      

versoberen groen (5.7) 
5 C2 

                                

47.000  

             

23.500  

          

23.500  

      

Tarieven buitensportaccommodaties  
5 C3   

            

150.000  

 

  

        

37.500  

        

37.500  

        

37.500  37.500  

Beheer en dagelijks onderhoud 

buitensportaccommodaties stoppen 5 C3 

                                         

-                 

Tarieven binnensport-accommodaties. 
5 C4 

                             

131.000    

 

  

          

32.750  

          

32.750  

          

32.750  

            

32.750  
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verlagen subsidie sportstimulering 
5 C5 

                                

57.000    

 

  

          

57.000        

Subsidie MAG opdracht sport en bewegen 5 C5 

                             

310.063       

        

310.063        

8. Stoppen met de muziekschool 
5 C6 

                             

643.800  

              

<211.100>  

 

        

         

432.700  

pontje Valkenburg 
5 C7 

                                

20.000       

          

20.000        

Afstoten Panbos (5.7) 5 C7 

                             

194.600  

              

<102.000>  

 

        

            

92.600  

Valkenburgse Meer 
5 C7 

                                  

9.544    

 

        

              

9.544  

Kinderboerderij Westerhaghe (5.7) 
5 C7 

                                         

-    

             

Speeltoestellen (5.7) 5 C8 

                                

28.000    

 

  

            

7.000  

            

7.000  

            

7.000  

              

7.000  

Beheer en onderhoud monumenten (5. 4 en 

5.5) 5 C9 

                                  

6.000    

 

    

            

6.000      

monumenten afstoten/onderhoud 
5 C9 

                                         

-      

 

          

Maatschappelijke agenda variant 2: stoppen 

/afbouwen van inzet op cultuur       

 

          

1.       Stoppen met Cultuur met Kwaliteit 

(CMK) regeling. 5 c10 

                                

35.000    

 

        

            

35.000  

2.       RTV Katwijk: Katwijk draagt meer bij 

dan de wettelijke minimumnorm. 5 c10 

                                

12.000    

 

    

            

4.000  

            

4.000  

              

4.000  

3.       Stoppen met kunstaankopen (inclusief 

carillions en fonteinen) en onderhouden 

daarvan. 5 c10 

                                

50.000    

 

          

50.000          

4.       Stoppen met subsidiëren van 

muziekonderwijs op scholen 5 c10     

 

 PM   PM   PM   PM   PM  

5.       Bibliotheek geen of minimale culturele 

taken laten uitvoeren. 5 c10 

                             

130.000    

 

  

        

130.000        
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6.       Stoppen met de subsidiering van 

activiteiten uit de MAG opdracht culturele en 

kunstzinnige bevordering. 5 c10 

                             

171.857    

 

  

        

171.857        

6.       Stoppen met de subsidiering van 

activiteiten uit de MAG opdracht culturele en 

kunstzinnige bevordering. 5 c10 

                                

42.964    

 

  

          

42.964        

7. Stoppen met de subsidiering van de 

activiteiten uit MAG opdracht cultureel 

erfgoed. 5 c10 

                             

171.681    

 

  

        

171.681        

Subsidie MAG opdracht kunstzinnige en 

culturele bevordering, professioneel deel 5 C10     

 

         

Subsidie MAG opdracht kunstzinnige en 

culturele bevordering, professioneel deel 5 C10 

                             

104.923            

         

104.923  

Subsidie MAG opdracht basisvaardigheden 

en educatie 5 C10 

                          

1.420.042       

    

1.420.042        

Subsidie MAG opdracht volksfeesten (o.a. 

oranjeverenigingen) 5 C10  

                                         

-         

                   

-          

Woningaanpassingen 
6 S1 

9.900   
 

            

1.980  

            

1.980  

            

1.980  

            

1.980  

              

1.980  

Hulp bij huishouden (Zorg In Natura) 6 S1 91.500            91.500 

Begeleiding (Zorg in Natura) 6 S1 35.000            35.000 

Vervoer (regiotaxi ) 
6 S1 

17.750   
 

            

3.550  

            

3.550  

            

3.550  

            

3.550  

              

3.550  

Vervoer ( scootmobielen) 
6 S1 

17.750   
 

            

3.550  

            

3.550  

            

3.550  

            

3.550  

              

3.550  

Kinderopvang medisch (kinderopvang bij 

ziekte ouders of ouders met beperking) 6 S1 
35.000   

 

            

7.000  

            

7.000  

            

7.000  

            

7.000  

              

7.000  

Bijstandsuitkering (bovenop BUIG) in het 

kader van inkomensregelingen en 

armoedebeleid 6 S2 0              

Inkomensondersteuning op maat (collectieve 

zorgverzekering) 6 S2 

                             

251.700       

        

251.700        
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Schuldhulpverlening subsidie 
6 S2 

                             

178.000       

        

178.000        

Schuldhulpverlening 6 S2 0              

Specifieke jeugdvoorzieningen (jeugdsport- 

en cultuurfonds, kindpakket) 6 S2 

                             

217.000       

        

217.000        

-          Duurzame gebruiksgoederen als 

lening 6 S2 
0   

 
          

-          Individuele inkomenstoeslag 
6 S2 

13.250   
 

  
          

13.250  
      

-          Overige kosten sociaal 

maatschappelijk isolement 6 S2 
50.000   

 
  

          

12.500  

          

12.500  

          

12.500  

            

12.500  

-          Overige kosten financiële transactie 

(bewindvoering) 6 S2 
0   

 
          

Rest (kleine individuele posten van 

verschillende aard) 6 S2 
121.000   

 
  

          

30.250  

          

30.250  

          

30.250  

            

30.250  

Sociale werkvoorziening 
6 S3 

                                         

-                 

Formulierenbrigade 
6 S3 

                             

102.000         

        

102.000      

Participatie-budget 
6 S3 

                          

1.018.100             

      

1.018.100  

Welzijnskwartier, maatschappelijke 

begeleiding statushouders 6 S3 

                             

242.647       

          

60.662  

          

60.662  

          

60.662  

            

60.662  

Maatschappelijke agenda variant 3: stoppen 

of afromen MAG-Fondsen (muziekschool 

funding) 6 S4 

                             

100.000     

          

50.000  

          

50.000        

Maatschappelijke agenda variant 3: stoppen 

of afromen MAG-Fondsen 6 S4 

                                

50.000             

            

50.000  

PGB jeugd 
6 S5 

                             

180.000       

          

45.000  

          

45.000  

          

45.000  

            

45.000  

Bezuinigingen op regionale jeugdhulp 6 S5 0              

Subsidie MAG opdracht jeugd en 

jongerenwerk 6 S5 

                             

478.292       

        

478.292        
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Subsidie MAG opdracht jeugd en 

jongerenwerk 6 S5 

                             

298.118       

        

298.118        

Subsidie MAG opdracht jeugd en 

jongerenwerk 6 S5 

                             

100.000       

        

100.000        

Subsidie MAG opdracht preventie en 

vroegsignalering jeugd en gezin 6 S5 

                             

137.600       

        

137.600        

Huisvesting Peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven 6 S6                                             

        

100.000     

       

25.000  

      

25.000  

        

25.000  

          

25.000  

Mantelzorgcompliment 
6 S7 

68.000   
 

          

68.000  
        

Subsidie MAG opdracht ondersteuning 

vrijwilligers door WZK 6 S7 

                             

203.310       

        

203.310        

Subsidie MAG opdracht burenhulp en 

ondersteuning dichtbij huis 6 S7 

                                

24.613       

          

24.613        

Subsidie MAG opdracht ontmoeting in de 

wijk 6 S7 

                             

100.000       

        

100.000        

Subsidie MAG opdracht ontmoeting in de 

wijk 6 S7 

                             

621.296       

        

621.296        

Subsidie MAG opdracht 

mantelzorgondersteuning 6 S7 

                             

174.921       

        

174.921        

RDOG 
7 M1 

                                         

-                 

Bijdrage Holland Rijnland 
7 M1 

                                         

-                 

Energiesubsidies particulieren 
7 M2 

                                

20.000       

          

20.000        

 Onderzoek naar grootschalige energie-

opwekking ( geothermie en windmolens)  7 M2 

                                

30.000     

          

30.000          

Diverse activiteiten (20duurzaam20, 

duurzaamheidspriijs, duurzaamheidskrant) 7 M2 

                                

20.000       

          

20.000        

Wijkaanpak: ondersteuning 

energieambassadeurs, energieloket, 

informatieavonden  7 M2 

                                

20.000     

          

10.000  

          

10.000        
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Overig 
7 M2 

                                

50.000       

          

50.000        

Duurzaamheid inhuur  
7 M2 

                                

41.800     

          

41.800          

Milieubeheer subsidies 7 M3 

                                

25.000  

  

 

            

25.000  

      

Milieubeheer communicatie 7 M3 

                                  

2.700  

  

 

            

2.700  

        

Samenvoegen inloopvoorzieningen 

GGZ/Verslavingszorg 6 M4 

                                

56.000       

          

56.000        

Na-zorg ex-gedetineerden 
7 M4 

                                

36.000       

          

18.000  

          

18.000      

Collectieve Preventie GGZ 
7 M4 

                                

35.000     

          

35.000          

Subsidie MAG opdracht gezonde leefstijl 7 M4 

                                

37.000       

          

37.000        

Subsidie MAG opdracht sociale veiligheid en 

gezondheid 7 M4 

                             

412.754       

        

412.754        

Bestrijding meeuwenoverlast (7.4) 7 M5 

                                

33.000       

          

33.000        

Begraafrechten 
7 M7   

              

65.000     

       

16.250  

       

16.250  

       

16.250  

         

16.250  

Structuur- en bestemmingsplannen  (8.1) 
8 R1 

                                         

-    

             

Verhoging WABO leges 8 R2   

            

172.550   

        

34.510  

       

34.510  

        

34.510  

        

34.510  

          

34.510  

Stelposten coalitieakkoord wonen 
8 R3 

                             

165.000     

        

10.000      

          

55.000   100.000 

Stelposten coalitieakkoord PLV 
8 R3 

                             

470.000                                                      

         

470.000  
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Bijlage 2 Programmalijnen 

In deze bijlage een korte toelichting op elk van de programmalijnen en de wijze 

waarop hiermee in het bezuinigingstraject is omgegaan. 

 

Programmalijn 1: Bezuinigingen worden gerealiseerd in het domein / gebied waar 

de overschrijding wordt veroorzaakt. Dit is een klassieke strategie 

passend bij het coalitieakkoord, maar niet inhoudelijk gedreven 

Deze programmalijn is vooral toegepast om alle beschikbare opties te identificeren.  

Programmalijn 2: College en organisatie gaan op een inhoudelijke lock down. Dit 

gaat uit van een going concern strategie waarbij de huidige 

ontwikkeling van nieuwe initiatieven wordt stopgezet en waarbij 

opgaven worden bevroren. Dit leidt tot grote bezuinigingen in de 

investeringsagenda 

Deze programmalijn is niet gekozen en daarom ook niet nader uitgewerkt, maar is 

feitelijk wel tijdelijk toegepast op de investeringsagenda. Zie verder programmalijn 

5. 

Programmalijn 3: Focus aanbrengen in uitgaven en investeringen. Dit gaat uit van 

(1) prioritering van opgaven/beleid en (2) prioritering van wijken 

in het wijkgericht werken: In de overige wijken worden alleen 

wettelijk verplichte taken uitgevoerd 

Deze programmalijn is de inhoudelijke lijn geworden, met name als het gaat om de 

prioritering.  

Programmalijn 4: “Regie”-gemeente worden. Dit is een lange termijn optie met (1) 

afstoten wat je kunt afstoten en (2) meer taken regionaal of zelfs 

landelijk wegzetten 

Deze programmalijn is niet gekozen en daarom ook niet nader uitgewerkt. De 

gemeente Katwijk wil wel meer invloed wil gaan uitoefenen op de huidige 

samenwerkingsverbanden.  

Programmalijn 5: Inkomsten verhogen: (1) uitwerken ruimte onbenutte 

belastingcapaciteit en (2) overige opties om overige eigen 

middelen te verhogen. 

Deze programmalijn komt tot uitdrukking in pakket 1. Verhoging van de OZB kan 

gekoppeld worden aan de stijgende kapitaallasten. Op die manier betalen “stenen 

voor stenen”. Door het afstoten van vastgoed onder programmalijn 3 en 5 ontstaan 

er wellicht wat incidentele meevallers om de overgang voor verenigingen te 

faciliteren. Dit laatste onderdeel valt binnen de inhoud van programmalijn 3. 
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Bijlage 3  Toelichting beïnvloedbaarheid 

Een gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. 

Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken. Een gemeente 

voert landelijk en eigen beleid uit. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig 

beslissen. Bijvoorbeeld over het bouwen van een theater, het aanleggen van een 

fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste 

taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke 

wetten uit. Dit heet medebewind. Zo moet elke gemeente paspoorten en 

identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.   

De gemeentelijke uitgaven vallen grofweg uiteen in wettelijk verplichte uitgaven en 

uitgaven die voortvloeien uit keuzes die de gemeente zélf maakt. Zo heeft de 

gemeente bijvoorbeeld geen invloed op de hoogte van een bijstand-uitkering – deze 

wordt immers op rijksniveau vastgesteld – maar de gemeente kan als het gaat om 

het beheer van de openbare ruimte binnen bepaalde grenzen wél zelf bepalen 

hoeveel geld daaraan wordt uitgegeven. Het onderscheid is overigens niet in alle 

gevallen tot op gedetailleerd niveau te maken. 

Niet wettelijke taken: hiermee bedoelen we uitgaven die voortvloeien uit keuzes die 

de gemeente zelf maakt. Deze uitgaven worden ook wel aangeduid als 

bovenwettelijke uitgaven. 

Kostensoort of kostencategorie zijn groepen van kosten met een aantal 

gelijkaardige economische kenmerken. De indeling in dit overzicht is afkomstig van 

het CBS. Economische categorieën: eenheden waarin de baten en lasten van 

activiteiten binnen een taakveld worden uitgedrukt (definitie BBV). De 

beïnvloedbaarheid van de kostensoorten is gerelateerd aan de mate waarin er 

beleidsvrijheid is, dan wel sprake is van een wettelijke taak in het  desbetreffende 

cluster. Deze  inschatting zegt niets over de  maatschappelijke- of politieke 

noodzaak om een taak al dan niet uit  te voeren. De beïnvloedbaarheid is dan ook 

niet op voorhand exact te bepalen, omdat zelfs als  een taak wettelijk is 

voorgeschreven, er vaak geen nadere definiëring bestaat omtrent de  mate  waarin 

er uitvoering aan gegeven moet worden (het  wettelijk minimum). 

Op hoofdlijnen is de begroting van Katwijk  als volgt te specificeren (afgerond € 1 

miljoen, totaal € 174 miljoenlasten): 

€ 3 miljoen volledig 

beïnvloedbaar 

 € 3 miljoen - 

ingeleend personeel 

 

Inhuur van externen is een breed 

begrip: het kan gaan om de inhuur 

van een vervanger van een 

medewerker met 

zwangerschapsverlof is een 

langdurige ziekte of die met 

(capaciteit) of inhuur van een 

medewerker met specifieke kennis 

die binnen de organisatie niet 

voorhanden is. Inhuur kan zowel 
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direct volledig beïnvloedbaar zijn 

als beperkt beïnvloedbaar. 

€ 162 miljoen beperkt 

beïnvloedbaar 

 € 13 miljoen - 

afschrijvingen 

Kapitaallasten (investeringen): 

investeringen leiden tot 

kapitaallasten (rente en 

afschrijving). Bij het bepalen van de 

beïnvloedbaarheid van deze lasten 

onderscheiden we twee  soorten 

kapitaallasten In de eerste situatie 

heeft de investering reeds 

plaatsgevonden en zijn de lasten 

niet meer te beïnvloeden. In de 

tweede situatie betreffen het 

investeringen waarvoor een 

bestuurlijk voornemen bestaat. Bij 

deze voorgenomen investeringen is 

er alleen beïnvloedbare ruimte 

indien er nog geen contractuele 

verplichtingen zijn aangegaan en 

de reeds begrote middelen 

alternatief  aangewend kunnen 

worden. 

  € 44 miljoen - 

(bijdragen aan) 

gemeenschappelijke 

regelingen en 

subsidies 

Subsidies en gemeenschappelijke 

regelingen:  

dit betreffen de subsidies die wij 

verstrekken  

en de bijdragen aan 

gemeenschappelijke regelingen. 

Subsidies en bijdragen aan 

gemeenschappelijke regelingen zijn 

niet zomaar af te bouwen. Voor 

subsidies geldt dat middelen pas 

alternatief kunnen worden 

aangewend op het moment dat de 

subsidiebeschikking afloopt. Op de 

hoogte van subsidies kan de 

gemeente via de verordening 

grotendeels zelf sturen. Voor 

jaarlijks terugkerende subsidies 

wordt een extra jaar als niet 

beïnvloedbaar aangemerkt. De 

instelling kan zo tijdig op 

wijzigingen inspelen. De kosten 

zijn beperkt beïnvloedbaar. 

Bijdragen aan 

samenwerkingsverbanden kunnen 

niet zonder extra kosten eenzijdig 

door de gemeente worden 

afgebouwd (tenzij de afspraken 
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hiervoor specifieke mogelijkheden 

bieden). 

  € 35 miljoen - 

salarissen 

op deze kostensoort worden de 

salariskosten en de sociale lasten 

verantwoord van het personeel dat 

in dienst is bij de gemeente 

Katwijk. Bij het beëindigen van een 

activiteit kunnen op basis van de 

vigerende wet- en regelgeving de 

salariskosten van deze 

medewerkers worden afgebouwd. 

Dit is een langdurig proces en er 

ontstaan bijna altijd frictiekosten. 

  € 29 miljoen - 

overige goederen 

en diensten 

op deze kostensoort wordt de 

inhuur van materiaal verantwoord 

en inkoop van goederen en 

diensten derden.  

  € 26 miljoen - 

sociale uitkeringen 

en geld in natura 

 

dit betreffen de uitkeringen die 

Katwijk verstrekt voor 

leerlingenvervoer, de WWB, de WMO 

en onderdelen van de bijzondere 

bijstand. Door middel van 

gemeentelijk beleid kan er 

enigszins gestuurd worden. 

Aangezien het veelal openeinde 

regelingen betreft, is de 

afhankelijkheid van externe 

factoren, zoals de economische 

omstandigheden groot. Derhalve 

zijn deze uitgaven beperkt te 

beïnvloeden. 

  € 7 miljoen - 

mutatie reserves 

Bij begroting door de raad te 

beïnvloeden 

  € 12 miljoen – 

overige 

 

€ 9 miljoen niet (direct) 

beïnvloedbaar:  

 

 € 6 miljoen - 

verrekeningen  

 

  € 1 miljoen - 

mutatie 

voorzieningen 

de hoogte van voorzieningen is 

gebaseerd op vastgestelde normen 

en eisen zoals bijvoorbeeld de 

openstaande dubieuze debiteuren. 

Uitzondering hierop is de 

voorziening onderhoudsplannen. 

De mutaties zijn altijd op basis van 

besluitvorming in bijvoorbeeld de 

jaarrekening. 
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Bijlage 4  MAG opdrachten 

De MAG-opdrachten vertegenwoordigen een substantieel deel van de begroting. In 

deze bijlage vindt u een overzicht aan van de verdeling van de middelen over de 

verschillende organisaties (vrijwillig en professioneel) met een korte samenvatting 

van de inhoudelijke opdrachten.  

 

Overzicht budgetplafonds en betrokken organisaties 

Opgave/opdracht Budgetplafond Betrokken organisaties 

Programma 5 
  

Cultureel erfgoed en musea € 171.681,00 

st Historie Vliegveld 

Valkenburg, st Nationaal 

Smalspoor, Katwijks 

Museum, Genootschap 

Oud Katwijk, St. 

Kunstvereeniging 

MAG opdracht Cultureel Erfgoed en musea  

Kunst en cultuur helpen ons onze identiteit te vormen, onszelf te ontplooien en we 

ontwikkelen onze creativiteit. Kunst en cultuur verbinden mensen aan elkaar, geven plezier en 

zijn dus belangrijk voor de maatschappij. In Katwijk zijn er veel organisaties, verenigingen, 

instellingen en scholen die activiteiten op kunstzinnig en cultureel vlak organiseren. Veel 

inwoners zetten zich hierbij in als professional of als vrijwilliger. Zo kan iedereen van kunst 

en cultuur genieten: actief door zelf mee te doen, of passief – door te consumeren. 

Kunstzinnige en culturele vorming 

€ 214.821,- (vrijwilligers)    

€ 139.923,- (inclusief co-

financiering, voor 

professionale organisaties) 

Volksdansgroep Katwijk, 

Katw. Chr. Mannenkoor 

Jubilate, Welzijnskwartier, 

Cantilene, Harmonie 

Katwijk Kattuk.nl, 

Mimiek's Theater, Cantate 

Deo  

K&O Katwijk, COV 

Excelsior, Openbare 

Bibliotheek Katwijk, COK 

Hallelujah, Chr. Muz.ver. 

UNI, JVC De Schuit, Flora 

Band Orkesten, 

Valkenburgs Harmonie  

Chr. Muz.ver. DVS, Voices 

of Joy, Kinderkoor ZEP 

MAG opdracht Kunstzinnige en culturele bevordering 

Kunst en cultuur helpen ons onze identiteit te vormen, onszelf te ontplooien en we 

ontwikkelen onze creativiteit. Kunst en cultuur verbinden mensen aan elkaar, geven plezier en 

zijn dus belangrijk voor de maatschappij. De Kunst- en Cultuursector is ook goed voor de 

economie. Doel van deze opdracht: 

1. Zoveel mogelijk inwoners hebben toegang tot kunst en cultuur 

2. Bevorderen van kennis en (talent)ontwikkeling van inwoners  

3. Deelname aan kunst en cultuur betrekt mensen bij de (Katwijkse) samenleving 

De inschrijvers zijn voornamelijk muziekverenigingen en koren. En het Welzijnskwartier voor 

het vierjarige programma Cultuur met Kwaliteit waarbij ook het Rijk en de 

schoolkunstcommissie meefinancieren. Het college heeft in september besloten dit vierjarige 

programma te subsidiëren voor 35.000 euro per jaar. 

Basisvaardigheden en educatie € 1.500.042,00 
K&O Katwijk, Openbare 

Bibliotheek Katwijk 
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MAG opdracht Basisvaardigheden en educatie 

Met deze opdracht willen wij realiseren: 

- Inwoners hebben vrije toegang tot informatie die fysiek en digitaal toegankelijk is; 

- Inwoners zijn op de hoogte culturele en kunstzinnige activiteiten en doen daaraan 

mee;  

- Inwoners kunnen met elkaar het gesprek aangaan en zijn zich bewust van 

(democratische) waarden als vrijheid van meningsuiting en respect voor andere 

culturen en religies 

- Jongeren worden gestimuleerd om te lezen en komen op laagdrempelige 

ontmoetingsplekken in aanraking met literatuur; 

- Bevorderen van leesplezier en het ondersteunen van taal- en talentontwikkeling van 

kinderen 

- Taalachterstanden onder laaggeletterden en mensen met een migratie-achtergrond 

verminderen. 

Sport en bewegen 
€ 561.397,- (professioneel) 

€ 186.510,- ( Vrijwilligers) 

Badmintonver. De Valken, 

Boules de la Mer, TTV 

Rijnsoever, 

Welzijnskwartier, 

Katwijkse 

Reddingsbrigade, 

Damclub KDC, KLTV , 

Zwem- en Poloclub 

Katwijk, Grasshoppers, st 

De Zevensprong, RVV 

Volleybalvereniging, SKR, 

S&R 

MAG opdracht Sport en bewegen 

Meer sporten en/of bewegen helpt mee aan een gezonde leefstijl en aan een betere 

gezondheid. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van (kwetsbare) 

inwoners. Sport en bewegen hebben een grote maatschappelijke waarde en ook een positieve 

invloed op de 

vorming en ontplooiing van mensen. De opdracht richt zich op:  

 een sport- en beweegaanbod voor 0 tot 99;  

 meer samenwerking bij het afstemmen van waar de doelgroep behoefte aan heeft 

én wat er wordt aangeboden;  

 inactieve inwoners of inwoners met een beweegachterstand gaan meer bewegen;  

 meer sportverenigingen die maatschappelijk verantwoord verenigingen met een 

aanbod voor specifieke doelgroepen;  

 meer sportkantines die voldoen aan de richtlijnen gezondere sportkantine van het 

voedingscentrum;  

 een groter aanbod voor mensen met een beperking;  

 een veilig, pedagogisch verantwoord en gezond sportklimaat bij alle 

sportverenigingen;  

 passend en toegankelijk aanbod voor kinderen/jeugd van 0 t/m 18;  

 specifiek aanbod voor kinderen/jeugd met een motorische achterstand; 

 en meer leden in de leeftijd van 12 tot 18 bij de sportverenigingen.   

Programma 6 
  

Maatschappelijke begeleiding 

statushouders 

€ 246.647,- (bijdrage 

Katwijk €166.238,-) 
Welzijnskwartier 
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MAG opdracht Maatschappelijke begeleiding statushouders 

Om statushouders te laten deelnemen en bij te laten dragen aan de maatschappij zetten wij in 

op het verhogen van het slagingspercentage van de inburgering en het percentage 

statushouders dat een baan heeft. Tevens dienen zij een traject te volgen dat voldoet aan de 

eisen van de Participatieverklaring en dat bijdraagt aan het sneller meedoen in de Katwijkse 

maatschappij. 

Mantelzorgondersteuning 

€ 174.921 

(mantelzorgondersteuning) 

€103.000,- 

mantelzorgcompliment 

Welzijnskwartier 

MAG opdracht Mantelzorgondersteuning  

Het doel van deze opdracht is om de overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en 

verminderen. 

Daarnaast wordt met de opdracht gestreefd naar de verminderen van eenzaamheid, zowel 

onder volwassen en jonge mantelzorgers. 

Ondersteunen en versterken 

vrijwilligers 
€ 203.310,00 Welzijnskwartier 

MAG opdracht Ondersteunen en versterken vrijwilligers 

In deze opdracht streven we ernaar dat alle inwoners een bijdrage leveren aan de 

samenleving. Door voor elkaar te zorgen en door mee te doen aan de Katwijkse samenleving. 

We willen dat (kwetsbare) inwoners en verenigingen hun eigen kracht en zelfredzaamheid 

versterken. Vrijwilligerswerk versterkt vaardigheden, bovendien wordt ermee een sociaal 

netwerk opgebouwd, waardoor we eenzaamheid tegengaan. Het ondersteunen en versterken 

van vrijwilligers geeft gewaardeerde en vitale vrijwilligers. Vrijwilligerswerk draagt een 

steentje bij aan het welzijn van de Katwijkse inwoners. 

Burenhulp en ondersteuning dichtbij 

huis 
€ 24.613,00 

Welzijnskwartier, St. 

Haspadie, scarabee 

Bezuinigen MAG opdracht Burenhulp en ondersteuning dichtbij huis 

Inwoners wonen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Een groot deel van de 

bewoners gaat dit goed af, maar dit geldt helaas niet voor iedereen. Sommige inwoners 

hebben ondersteuning nodig. Daar bij wordt het beroep op zorg en ondersteuning (dichtbij 

en /of aan huis) 

groter. Mantelzorg, een goede buur zijn, informele laagdrempelige hulp en het hebben van 

een netwerk worden steeds belangrijker. Deze opdracht gaat met name over het onderdeel 

burenhulp en het stimuleren van een samenleving waar men voor elkaar zorgt (“civil society”). 

De opdracht moet er voor zorgen dat door voor elkaar klaar te staan en kleine diensten aan 

elkaar te leveren, onze (kwetsbare) inwoners het redden in het leven van alledag zonder direct 

hulp te hoeven vragen van zorginstanties. 

Ontmoeten in de wijk € 721.296,00 

Kat-rijn, AOBK, wijkver. 

Noord-Noordoost, 

WeZoDo, 

Welzijnskwartier, 

Haspadie, Speeltuinver. 

Valkenburcht, Societeit 

De Boemerang, S&R  

Buurtvereniging Bestevear 

MAG opdracht Ontmoeting in de wijk 

Katwijk streeft naar een sociaal leefklimaat waar bewoners zelfredzaam zijn, zich kunnen 

ontplooien en waar men zich inzet voor hun omgeving. De sociale gemeenschappen binnen 

de verschillende kernen vormen een sterke basis waarop de Katwijkse samenleving is 
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gebouwd. Meedoen aan de samenleving betekent ook dat we streven naar een samenleving 

waarin mensen zich niet eenzaam hoeven te voelen, zich niet buitengesloten voelen vanwege 

fysieke of psycho-sociale factoren en waar iedereen trots is op wie hij/zij is of wil zijn. 

Ontmoeting en contact met anderen is hierbij de sleutel. Initiatieven die in de samenleving 

ontstaan om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, worden van harte gestimuleerd en 

ondersteund. Het is belangrijk dat de behoefte aan ontmoeting vanuit de vraag in de wijk 

vormgegeven wordt. Deze opdracht heeft vooral betrekking op het werk van wijk- en 

buurtverenigingen, ouderenbonden en welzijnswerk in de wijk. 

Ontmoeting in wijk -historische 

dorpsfeesten en Nationale feestdagen 
€ 31.173,00 

Oranjeverenigingen, st. 

oudste paardenmarkt, 

festivalk 

MAG opdracht Ontmoeting in wijk - historische dorpsfeesten en nationale feestdagen 

De opdracht is gericht op het behouden en vieren van historische dorpsfeesten en nationale 

momenten als Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. 

Ondersteuning bij geldzorgen € 37.242,00 Grip op de knip 

MAG opdracht Ondersteuning bij geldzorgen  

We willen dat inwoners zo veel mogelijk schuldenvrij zijn. Schuldenvrij zijn betekent dat 

mensen weer meetellen en weer meedoen en zichzelf financieel bedruipen. Dit geeft 

zelfvertrouwen. Met de integrale aanpak bij schuldenproblematiek proberen we dit te 

bereiken. Voortdurende stress om geldzorgen kan ervoor zorgen dat mensen het idee krijgen 

het nooit op orde te hebben. En dan kan leiden tot het steeds nemen van verkeerde 

beslissingen op het gebied van geld. Je bent voortdurend bezig om de dag of week door te 

komen en kunt door alle geldstress niet meer op de lange termijn kijken. Hier houden we bij 

de schuldhulpverlening rekening mee. Daarom vinden wij het belangrijk om de inwoners die 

zichzelf nu financieel niet zo goed kunnen redden niet alleen tijdens het schuldentraject te 

ondersteunen, maar ook daarna. Met deze opdracht wil de gemeente Katwijk dat mensen die 

nu schulden hebben weer kunnen meedoen met de maatschappij. Door hen te helpen 

hun financiële zelfredzaamheid te stimuleren. 

Preventie en vroegsignalering Jeugd 

en gezin 
€ 136.700,00 

RDOGHM, 

Verloskundigenpraktijk 

Katwijk 

MAG Fondsen Preventie en vroegsignalering Jeugd en Gezin 

Bij obstakels voor jeugdige (tot 23 jaar) is de meest zware inzet die voorhanden is een 

maatwerkvoorziening in de Jeugdhulp. Om deze zware inzet zoveel als mogelijk te beperken 

is het noodzakelijk om voldoende preventieve/algemene voorzieningen te ontwikkelen. In een 

systeem waarbij sprake is van goed ontwikkelde algemene voorzieningen en goede toegang 

tot zorg- en ondersteuning is er sprake van een beweging van zware naar lichte zorg: zorg 

wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. 

Jeugd en Jongerenwerk 
€ 548.780,- professioneel 

€298.118,- Vrijwilligers 

Clubwerk Geref 

Jeugdberaad, 

Welzijnskwartier, Treffers, 

De Meerpaal, Kattuk.nl, 

Katwijkse 

Reddingsbrigade, HGJV, 

Katwijkse Zeeverkenners, 

st Scum, JVC De Schuit, 

De Zintuigfabriek 

MAG opdracht Jeugd- en Jongerenwerk 

Het jeugd- en jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage als het gaat om preventie en 

vroegsignalering, het bevorderen van maatschappelijke ontwikkeling en het bevorderen van 

sociale veiligheid/voorkomen van sociale overlast. Om deze verschillende functies tot zijn 

recht te kunnen laten komen, is de opdracht rondom het jeugd- en jongerenwerk opgeknipt in 

vier onderdelen.  
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1. Preventie en vroegsignalering Door problemen vroeg te signaleren kan het 

jeugd- en jongerenwerk ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. 

Jongerenwerkers werken flexibel om zodoende te kunnen inspelen op de 

actualiteit. 

2. Zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen/jongeren Kinderen en 

jongeren in kwetsbare situaties met een verhoogd risico en/of beginnende lichte 

problematiek worden ondersteund in hun ontwikkelproces en het omgaan met 

lichte problematiek.  

3. Het coördineren van een op elkaar afgestemd aanbod van een zinvolle 

vrijetijdsbesteding Alle samenwerkingspartners zouden regelmatig contact met 

elkaar moeten hebben en/of jongeren moeten doorverwijzen naar elkaar. Het 

behalen van de doelstellingen en bereiken van de doelgroep, wordt voor een 

groot deel bereikt wanneer het jeugd- en jongerenwerk goed en zichtbaar 

samenwerkt, overdraagt en/of terugkoppelt met samenwerkingspartners.  

4. Het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding Het jeugd- en jongerenwerk 

bedient alle Katwijkse jongeren tussen de 0 en 23 jaar met diverse collectieve 

activiteiten. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de maatschappelijke 

ontwikkeling van jongeren. Het leidt ertoe dat jongeren beter worden voorbereid 

op hun toekomst, ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het 

organiseren van collectieve activiteiten helpt voorkomen dat jongeren (sociale) 

overlast veroorzaken.  

Programma 7 
  

Gezonde leefstijl € 37.000 Welzijnskwartier 

MAG opdracht Gezonde Leefstijl 

Het doel van deze opdracht is om een gezonde leefstijl te promoten en 

gezondheidsproblematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat in deze opdracht om 

preventief aanbod en de communicatie daarover. 

MAG opdracht Sociale veiligheid en 

gezondheid 
€ 412.754   

MAG opdracht Sociale veiligheid en gezondheid 

De gemeente Katwijk werkt aan een inclusieve samenleving zodat ook inwoners die zich in 

een sociaal kwetsbare situatie bevinden, opgenomen worden in hun eigen buurt en niet 

worden gestigmatiseerd en buitengesloten. We willen dit samen met partners en inwoners 

bereiken. 

Met deze opdracht wil de gemeente Katwijk bereiken dat inwoners zich veilig voelen en zich 

meer gaan inzetten voor het zorgen en behouden van een veilige buurt. We willen bereiken 

dat we sociale overlast door grensoverschrijdend gedrag voorkomen en verminderen. Deze 

opdracht staat in de markt. Gunning is nu aan de orde. 

MAG Fondsen Samen voor Elkaar, 

Handjesgeld en Innovatiefonds 

€ 150.000 (voor 2021 en 

2022) 
 

MAG Fondsen Samen voor Elkaar, Handjesgeld en Innovatiefonds 

Fondsen zijn bedoeld om losse initiatieven die burgerkracht bevorderen en innovatief zijn in 

het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen, een kans te geven. Het gaat om 25.000 

euro voor het Fonds Samen voor Elkaar, 25.000 euro handjesgeld voor de sociaal makelaar en 

100.000 euro voor innovatie. De bedragen zijn alleen voor 2021 en 2022 beschikbaar. 
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Bijlage 5 Werken aan opgaven 

 

 

De gehonoreerde structurele aanvragen voor intensiveringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief.  

Indien de dekking uit  een krediet komt, dan worden de kosten onderdeel van een investeringskrediet.  Daarnaast wordt voor 

incidentele intensiveringen  een beroep gedaan op de incidentele stelpost zorg, de reserves sociaal domein, en de BSI. Alle 

overige incidentele intensiveringen moeten taakstellend binnen het personeelsbudget worden ingevuld. Voor alle 

intensiveringen geldt dat de trap op/trap af systematiek niet toegepast wordt.  Zie verder G-3.

Structurele intensiveringen Incidentele intensiveringen

code status dekking I-S 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

WD.1 KAM honoreren meerjaren perspectief S 298.620    298.620  298.620  298.620  298.620  -         -         -         -         -         

ED.1 bedrijventerreinen strategie honoreren krediet aanvragen I -            -          -          -          -          105.490  105.490  -         -         -         

ED.2 Unmanned Valley honoreren taakstellend p-budget I -            -          -          -          -          26.373    26.373    

OD.1 IHP/VO honoreren krediet aanvragen I -            -          -          -          -          46.795    46.795    

CD.1 deelname vorming Cultuurbedrijf honoreren bsi I -            -          -          -          -          41.084    41.084    

CD.2 nationaal park honoreren krediet aanvragen S PM PM PM PM PM -         -         -         -         -         

CD.3 onderzoek sportaccomodaties honoreren taakstellend p-budget I -            -          -          -          -          46.795    -         -         -         -         

SD.1 innovatie dagbesteding honoreren reserve soc. Domein I -            -          -          -          -          41.084    41.084    

SD.2 preventie zware zorg honoreren meerjaren perspectief S 82.167      82.167    82.167    82.167    82.167    -         -         -         -         -         

SD.3 pilots reintegratie honoreren taakstellend p-budget I -            -          -          -          -          41.084    -         -         -         -         

SD.4 business control honoreren meerjaren perspectief S 99.540      99.540    99.540    99.540    99.540    -         -         -         -         -         

SD.5 fraudepreventie afwijzen n.v.t. S 59.608      59.608    59.608    59.608    59.608    -         -         -         -         -         

SD.6 transformatie beleid afwijzen n.v.t. S 93.590      93.590    93.590    93.590    93.590    -         -         -         -         -         

SD.7 voorbereiding intensivering bescherm wonen honoreren stelpost I -            -          -          -          -          93.590    -         -         -         -         

RD.1 woonagenda honoreren meerjaren perspectief S -            199.080  199.080  199.080  199.080  -         -         -         -         -         

RD.2 Initiatieventafel honoreren taakstellend p-budget I -            -          -          -          -          212.307  212.307  -         -         -         

RD.3 omgevingswet instrumentarium honoreren meerjaren perspectief S 105.490    105.490  105.490  105.490  105.490  -         -         -         -         -         

RD.4 subsidie nationaal groeifonds honoreren meerjaren perspectief S PM PM PM PM PM -         -         -         -         -         

totale aanvraag structureel: 739.015    938.095  938.095  938.095  938.095  

waarvan gehonoreerd: 585.817    585.817  585.817  585.817  585.817  

totale aanvraag incidenteel: 654.600  473.132  -         -         -         

waarvan incidentele taakstelling G-3: 326.558  238.680  
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Bijlage 6 temporisering IHP-PO 

Cate-

gorie 

  

Omschrijving 

  

Afschrij-

vings-

termijn 

  

Investerings-

krediet 

  
  

afschrijvingslasten 

2021 2022 2023 2024 2025 

C IHP DEEL 2 2026-2030 

40 34.326.319 2026 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

C 
IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP 

2026-2030 40 6.860.360 2026 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

C 
IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP_tm 

2025 40 14.398.540 2023 

                

-    

                

-    

      

359.964  

      

359.964  

      

359.964  

C IHP_CBS de Burcht 

40 3.939.659 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

        

90.576  

C IHP_Chr. Opleidingsschool 

40 5.830.289 2023 

                

-    

                

-    

      

133.342  

      

133.342  

      

133.342  

C IHP_Duinroos 

40 7.118.645 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

      

162.681  

C 
IHP_Gymnastieklokaal Chr. 

Opleidingsschool 40 1.489.997 2023 

                

-    

                

-    

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

C IHP_Gymnastieklokaal Duinroos 

40 1.489.997 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

        

37.250  

C IHP_Oranje Nassauschool 

40 3.713.017 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

        

85.397  

C 
IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie 

basisscholen 40 19.371.283 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

C IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen 

40 4.161.893 2025 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    
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-    

                

-    

      

530.556  

      

530.556  

      

906.459  

 

Categorie Omschrijving 

  afschrijvingslasten 

    
  2026 2027 2028 2029 2030 

C IHP DEEL 2 2026-2030 
2026 

      

171.632  

      

343.263  

      

514.895  

      

686.526  

      

858.158  

C 
IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP 2026-

2030 2026 

        

34.302  

        

68.604  

      

102.905  

      

137.207  

      

171.509  

C 
IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP_tm 

2025 2023 

      

359.964  

      

359.964  

      

359.964  

      

359.964  

      

359.964  

C IHP_CBS de Burcht 
2025 

        

90.576  

        

90.576  

        

90.576  

        

90.576  

        

90.576  

C IHP_Chr. Opleidingsschool 
2023 

      

133.342  

      

133.342  

      

133.342  

      

133.342  

      

133.342  

C IHP_Duinroos 
2025 

      

162.681  

      

162.681  

      

162.681  

      

162.681  

      

162.681  

C IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool 
2023 

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

C IHP_Gymnastieklokaal Duinroos 
2025 

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

        

37.250  

C IHP_Oranje Nassauschool 
2025 

        

85.397  

        

85.397  

        

85.397  

        

85.397  

        

85.397  

C IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie basisscholen 
2025 

      

154.967  

      

309.934  

      

309.934  

      

464.901  

      

464.901  

C IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen 
2025 

        

34.682  

        

69.365  

        

69.365  

      

104.047  

      

104.047  

    

  

   

1.302.042  

   

1.697.625  

   

1.903.558  

   

2.299.141  

   

2.505.074  

 


